
မြန်ြာန ိုငင်ခံရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးဥပဒေ 

(၂၀၁၈ ခနုစှ၊် ပြညထ် ောငစ်လုွှတထ်တော်ဥြထေအမှတ ်

၂၆   ။) 

၁၃၈၀ ပြည န်စှ ်၊ ထတော်သလင််းလဆန််း ၈ ရက ်

(၂၀၁၈ ခနုစှ၊်     စကတ်ငဘ်ောလ ၁၇ ရက)် 

ပြညထ် ောငစ်ုလွှတထ်တောသ်ည ်ဤဥြထေက  ု

ပြဋ္ဌောန််းလ ကုသ်ည။် 

MYANMAR TOURISM LAW 

UNION HLUTTAW LAW NO.26 /2018 

(SEPTEMBER 17, 2018) 

[The Union Hluttaw has enacted the 

following Law:] 

အခန်ီး(၁) 

အြညန်ငှ အ်ဓ ပပာယဒ် ာ်မပချက ်

CHAPTER (1) 

TITLE AND DEFINITIONS 

၁။ ဤဥြထေက  ုပမနမ်ောန ငုင်ခံရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း 

ဥြထေဟ ုထခေါ်တ င ်ထစရမည။် 

1. This Law shall be called the Myanmar 

Tourism Law. 

၂။  ဤဥြထေတ ငြ်ါရှ ထသော 

ထအောကြ်ါစကော်းရြ်မ ော်းသည ်ထ ော်ပြြါအတ ငု််း 

အဓ ြပောယ ်သကထ်ရောကထ်စရမည-် 

2. The following expressions contained in 

this Law shall have the meanings given 

hereunder:- 

(က) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးဆ သုညမ်ှော 

ခရ ်းသ ော်းလောပခင််းနငှ စ်ြ်လ ဉ်း၍ စ စဉထဆောငရ် က ်

ထြ်းထသော လြ်ုငန််းက ဆု သုည။် ယင််းစကော်းရြ်တ င ်

ခရ ်းလညှ လ်ညထ်ရ်းလြ်ုငန််း၊ ဟ တုယလ်ြ်ုငန််း၊ 

တည််းခ ရု ြ်သောလုြ်ငန််း၊ ဧည ်လမ််းညွှန်လုြ်ငန််းနငှ  ်

ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းဆ ငုရ်ော အပခော်းဝနထ်ဆောငမ်ှု လြ်ုငန််းတ ု   

ြါဝငသ်ည။် 

a) Tourism means business 

undertaken related to travelling. 

This definition includes businesses 

engaged in offering tours, hotel 

and guest house accommodation, 

tourist guiding and other services 

related to travelling. It also 

includes representatives of such 

related businesses. 

(ခ)    ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးအြျ  ီးအစာီး ဆ သုညမ်ှော 

အြန််းထပ ခရ ်းစဉ၊ ထရ်ှးထဟောင််းယဉထက ်းမှုအထမ  

အနစ်ှမ ော်း ထလ လောပခင််းခရ ်းစဉ၊ သဘောဝ 

အထပခခံခရ ်းစဉ၊ အဏ္ဏ ဝါခရ ်းစဉ၊ ထပခလ င ်ထတောငတ်က် 

နငှ  ်စ န  စ်ော်းမှုခရ ်းစဉ၊ ထတောလမ််း ကော်းထမောင််းပြ ြိုငြ် ွဲနငှ  ်

ကော်းအထြ ေ်ာစ ်းခရ ်းစဉ၊ စကဘ် ်းစ ်းခရ ်းစဉ၊ 

မ ်းြံ ု်းြ ံခရ ်းစဉ၊ ဘောသောထရ်းဆ ုင ်ရောခရ ်းစဉ၊ 

အထြ ော်စ ်း သထဘဘောခရ ်းစဉ၊ စင််းလုံ်းငေှာ်း 

ထလယောဉခရ ်းစဉ၊ အော်းကစော်းအထပခပြြို 

ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််း၊ က န််းမောထရ်းအထပခပြြို 

b) Classification of Tourism 

Business means Leisure Tourism, 

Cultural and Heritage tourism, 

Eco-tourism, Marine Tourism, 

Hiking and Adventure Tourism, 

Off-road Driving and Off-road 

Racing, Cycling Tours, Hot Air 

Balloon Tours, Pilgrimage Tours, 

Cruise Tours, Charter Tours, Sport 

Tourism, Medical Tourism and 



ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းမ ော်းနငှ  ်အပခော်း ခရ ်းသ ော်း 

အထပခပြြိုလုြ်ငန််းမ ော်းက  ုဆ ုသည်။ 

other types of tourism based 

services. 

(ဂ)    ခရ ီးသညဆ် သုညမ်ှော ရညရ် ယခ် က ်

အမ  ြို်းမ  ြို်းပ င  ်မ မ တ ု   ထန  ငုရ်ောထေသမှ   

အပခော်းထနရော ခရ ်းစဉထေသတစခ်ခုသု ု   

ခရ ်းသ ော်းသကူ ဆု သုည။် ယင််းစကော်းရြ်တ င ်

ပမနမ်ောန ငုင်အံတ င််း သ ော်းလောထသော ပမနမ်ောန ငုင်သံော်း 

ခရ ်းသညမ် ော်း၊ ပမနမ်ောန ငုင်အံတ င််းသ ု   

ဝငထ်ရောကလ်ောထသော န ငုင်ပံခော်းသော်း ခရ ်းသညမ် ော်းနငှ  ်

ပြညြ်သ ု  သ ော်းထရောကထ်သော ပမနမ်ောန ငုင်သံော်း 

ခရ ်းသညမ် ော်း လည််းြါဝငသ်ည။် 

c) Tourist means an individual who 

makes a trip for any purposes to a 

destination away from their usual 

place of residence. It includes 

Myanmar tourists travelling within 

the country and foreign tourists 

entering into Myanmar, and 

Myanmar tourists travelling to 

other countries. 

(ဃ) ခရ ီးသညတ်ညီ်းခ ိုဒနထ ိုငရ်န်ဒနရာ 

ဆ သုညမ်ှော ခရ ်းသညတ်ည််းခ ထုန  ငုန် ငုထ်သော  

စ ်းြ ော်းထရ်း အလ ု  ငေှာ အခထ က်းထင ပ င  ်

တည််းခ ထုန  ငုသ်ည  ်ထနရောက  ုဆ သုည။် 

d) Tourist Accommodation includes 

all forms of overnight 

accommodation offered to visitors 

on a commercial basis. 

(င) ခရ ီးစဉ် ဆ သုညမ်ှော ခရ ်း စတင ် ကခ် ောသည  ်

ထနရောထေသတစခ်မုှ အပခော်း ထနရောထေသတစခ်သု ု   

ခရ ်းသ ော်းလောထရ်း အတ က ်

စနစတ်က ထရ်းဆ ွဲ ော်းသည  ်အစ အစဉက  ုဆ သုည။် 

e) Itinerary means a systematically 

developed programme for travel 

from a starting destination to 

another destination. 

(စ) ခရ ီးစဉ်ဒေသ ဆ သုညမ်ှော ခရ ်းသညမ် ော်း 

သ ော်းလောလညြ်တ ်ထလ လောန ငုထ်သော ထနရောထေသက  ု

ဆ သုည။် 

f) Tourist Destination means a 

destination in which tourists can 

visit. 

(ဆ) ခရ ီးလညှ လ်ညဒ်ရီးလိုပ်ငန်ီး ဆ သုညမ်ှော 

ခရ ်းသညမ် ော်းတစထ်နရောမှ တစထ်နရောသ ု   ခရ ်း 

သ ော်းလောရောတ င ်အဆငထ်ပြထခ ောထမ ွေ့ စ ော ြ ု  ထဆောငပ်ခင််း၊ 

တည််းခ ရုနထ်နရောစ စဉထြ်းပခင််းနငှ  ်ဧည လ်မ််းညွှန ်

စ စဉထြ်းပခင််းမ ော်းက  ုထဆောငရ် ကထ်ြ်းသည  ်

စ ်းြ ော်းထရ်းလြ်ုငန််းက  ုဆ သုည။် 

g) Tour Operator Business means a 

commercial business that makes 

arrangements to transport tourists 

smoothly from one place to 

another, and arranges 

accommodation and guide 

services. 

(ဇ) ဟ ိုတယလ်ိုပ်ငန်ီး ဆ သုညမ်ှော ခရ ်းသညမ် ော်း 

တည််းခ ရုန ်သတမ်ှတ ်ော်းထသော အခန််း အထရ 

အတ ကန်ငှ  ်အဆင အ်တန််းတ ု  ရှ ပြ ်း အစော်းအစော၊ 

အထ  ေ်ာယမကောနငှ  ်အပခော်း ဝနထ်ဆောငမ်ှုမ ော်း 

h) Hotel Business means a 

commercial business that provides 

overnight accommodation that 

meets the prescribed number and 



စ စဉလြ်ုက ငု ်ပ ည ဆ်ည််းထဆောငရ် ကထ်ြ်းသည ် 

စ ်းြ ော်းထရ်းလြ်ုငန််းက  ုဆ သုည။် 

standard of rooms, as well as food, 

beverage and other services. 

(စ ) တည်ီးခ ိုရ ပ်သာလိုပ်ငန်ီး ဆ သုည်မှော 

ခရ ်းသည်မ ော်းအတ က်  တည််းခ ထုရ်းက သုော စ စဉ 

ထဆောငရ် က် ထြ်းသည  ်စ ြ ော်းထရ်းလုြ်ငန််းက ု ဆ ုသည်။ 

ယင််းစကော်းရြ်တ င ်မ ုတယ်လုြ်ငန််းနငှ  ်ဧည ထ်ဂဟော 

လြ်ုငန််းတ ု   ြါဝငသ်ည။် 

i) Guesthouse Business means a 

commercial business that only 

provides overnight 

accommodation for visitors. This 

expression includes motels and 

lodges. 

(ည) ဧည လ်ြ်ီးညွှန်လိုပ်ငန်ီး ဆ သုည်မှော 

ခရ ်းသည်မ ော်းအော်း ခရ ်းစဉထေသမ ော်းက  ု

လမ််းညွှနပ်ြသပခင််း၊ ထပြောဆ ရုှင််းပြပခင််းနငှ  ်

ခရ ်းစဉတစထ်လ ောက ်အဆငထ်ပြထခ ောထမ ွေ့ထစထရ်း 

အတ က ်စ ်းြ ော်းထရ်း အလ ု  ငေှာ စ စဉ 

ထဆောငရ် ကထ်ြ်းထသောလြ်ုငန််းက ု ဆ သုည။် 

j) Tour Guide Business means the 

commercial provision of 

explanations or commentary about 

tourist attractions and 

arrangements of smooth and 

convenient journeys for tourists. 

(ဋ)      ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးဆ ိုငရ်ာ အမခာီးဝန်ဒဆာငြ်ှု 

လိုပ်ငန်ီး ဆ သုညမ်ှော ဝနက်က ်းဌောနမှ အမ န   ်ထ ကေ်ာပငောစော 

 ုတ်ပြန၍် ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းနငှ  ်သက်ဆ ငုသ်ည ် 

အပခော်းဝနထ်ဆောငမ်ှုလုြ်ငန််းဟု 

သတမ်ှတထ်ြ်းသည လ်ြ်ုငန််းမ ော်းက ု ဆ သုည။် 

k) Other Tourism related services 

mean services which are 

conducted under the specific 

guidelines and notification 

classified as “Other Types of 

Tourism Business” by the Ministry 

of Hotel and Tourism. 

(ဌ) လ ိုငစ်င ်ဆ သုညမ်ှော ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းတ င ်

ြါဝငသ်ည  ်လြ်ုငန််းတစမ်  ြို်းမ  ြို်းက  ုလုြ်က ငု ်

န ငုရ်နအ်တ က် ဤဥြထေအရ  ုတ်ထြ်းထသော 

လ ငုစ်ငက် ု ဆ သုည်။ ယင််းစကော်းရြ်တ င ်ခရ ်း 

လညှ လ်ညထ်ရ်းလြ်ုငန််းလ ငုစ်င၊် ဟ တုယလ်ြ်ုငန််း 

လ ငုစ်င၊် တည််းခ ရု ြ်သောလြ်ုငန််း လ ငုစ်င၊် 

ဧည လ်မ််းညွှန်လုြ်ငန််းလ ငုစ်ငန်ငှ  ်ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််း 

ဆ ငုရ်ော အပခော်းဝနထ်ဆောငမ်ှုလုြ်ငန််းလ ငုစ်င ်

မ ော်းြါဝငသ်ည။် 

l) Licence means a Licence issued 

under this Law, to operate any 

Tourism service. This covers Tour 

Operator Licences, Hotel Licences 

and Accommodation Licences, 

Tourist Guide Licences and 

Licences for Other Tourism related 

Service Licences. 

(ဍ)    ဝန်ကက ီးဌာနဆ သုညမ်ှော ပြညထ် ောငစ်ုအစ ်ုးရ၊ 

ဟ တုယန်ငှ ခ်ရ ်းသ ော်းလောထရ်း ဝနက်က ်းဌောနက  ုဆ သုည။် 

m) Ministry means the Ministry of 

Hotels and Tourism of the 

Republic of the Union of Myanmar. 



(ဎ)    ဝန်ကက ီးဆ သုည်မှော ဟ တုယ်နငှ ခ်ရ ်းသ ော်းလောထရ်း 

ဝနက်က ်းဌောနပြည်ထ ောငစု်ဝနက်က ်းက ဆု သုည်။ 

n) Minister means the Union 

Minister of the Ministry of Hotels 

and Tourism. 

(ဏ္) ဦီးစ ီးဌာနဆ သုည်မှော ဟ တုယ်နငှ  ်

ခရ ်းသ ော်းလောထရ်း ဝန်ကက ်းဌောန၊  ဟ တုယ်နငှ  ်

ခရ ်းသ ော်းညွှန် ကော်းမှု ဦ်းစ ်းဌောနက ဆု သုည်။ 

o) Directorate means the Directorate 

of Hotels and Tourism. 

(တ)  စစဒ်ဆီးဒရီးအ   ွဲ့ဆ သုညမ်ှော 

ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းမ ော်းက  ုစစထ်ဆ်းန ငုရ်န ်

ဤဥြထေအရ   ွဲွေ့စည််း  ော်းထသောအ  ွဲွေ့က  ုဆ သုည်။ 

p) Inspectorate means a body 

formed under this Law in order to 

inspect tourism businesses. 

( ) ဗဟ ိုဒကာြ်တ ဆ သုညမ်ှော ဤဥြထေအရ 

  ွဲွေ့စည််းထသော အမ  ြို်းသော်းခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း  ံွေ့ ပ  ြို်း တ ်ုး 

တကထ်ရ်း ဗဟ ထုကော်မတ က  ုဆ သုည။် 

q) Central Committee means the 

Central Committee formed under 

this Law, for the development of 

the national tourism sector. 

(ေ)         ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတ ဆ သုည်မှော 

ဤဥြထေအရ   ွဲွေ့စည််းထသော ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းဆ ငုရ်ော 

ထကေ်ာမတ က  ုဆ သုည်။ 

r) Tourism Working Committee 

means the working committee that 

was formed under this Law. 

(ဓ) ဒေသဆ ိုငရ်ာ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာြ်တ  

ဆ သုညမ်ှော ဤဥြထေအရ   ွဲွေ့စည််းထသော 

တ ငု််းထေသကက ်း သ ု  မဟုတ် ပြည်နယ်ခရ ်းသ ော်း 

လုြ်ငန််းထကေ်ာမတ က  ုဆ သုည်။ ယင််းစကော်းရြ် တ င ်

ပြညထ် ောငစ်ုနယထ်ပမခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကော်မတ လ

ည််း ြါဝငသ်ည။် 

s) Regional Tourism Working 

Committee means all Tourism 

Working Committees formed in all 

states and regions formed under 

this Law. This includes the Union 

Territory Tourism Working 

Committee. 

(န) သက်ဆ ိုငရ်ာဝန်ကက ီးဌာနဆ သုည်မှော 

ပြည်ထ ောငစု်အစ ု်းရအ  ွဲွေ့က အမ  ြို်းသော်းခရ ်းသ ော်း 

လုြ်ငန််း   ံွေ့ ပ  ြို်းထရ်းအတ က် အမ န  ထ် ကေ်ာပငောစော 

 ုတ်ပြန၍် သတ်မှတ်သည ် ဝနက်က ်းဌောနမ ော်းက  ု

ဆ သုည်။ 

t) Relevant Ministry means the 

Ministries which the Union 

Government shall notify as 

responsible for national tourism 

sector development. 

(ြ) ပိုဂ္ဂလ ကခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးအ   ွဲ့အစညီ်း 

ဆ သုညမ်ှော ဤဥြထေအရ ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း 

ဝနထ်ဆောငမ်ှုအတ က် ြုဂဂလ ကခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းကဏ္ဍ က  ု

က ယ်ုစော်းပြြိုသည  ်ြုဂဂလ က အ  ွဲွေ့အစည််း သ ု  မဟတု ်

အသင််းအ  ွဲွေ့က  ုဆ သုည။် 

u) Private Sector Tourism 

Association means the private 

sector organisation (or) association 

that represents the private sector 

in tourism under this Law. 



အခန်ီး (၂) 

ရညရ် ယခ်ျက ်

CHAPTER (2) 

OBJECTIVES 

၃။ ဤဥြထေ၏ရညရ် ယခ် ကမ် ော်းမှော ထအောကြ်ါ 

အတ ငု််း ပ စသ်ည-် 

3. The main objectives of this Law are as 

follows: 

(က) ပမနမ်ောန ငုင်ကံ  ုကမ္ော ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း၏ 

ခရ ်းစဉထေသတစခ်အုပ စ ်ထြေါ်  ကလ်ောထစထရ်း 

အတ က ် ထရောကထ်သော ပြညတ် င််း ပြညြ် ထ ်းက က ်

ပမြှင တ်ငမ်ှုမ ော်း ထဆောငရ် ကပ်ခင််းပ င  ်အထ ောကအ်က ူ

ပ စထ်စရန၊် 

(a) To support effective domestic and 

international tourism marketing 

activities in visioning Myanmar as 

one of the International Tourist 

Destinations; 

(ခ) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထဆောငရ် ကသ်နူငှ  ်

ခရ ်းသညတ် ု  ၏ အခ င အ်ထရ်းက  ုကောက ယထ်ြ်းရနန်ငှ  ်

ယင််းတ ု  ၏ တောဝနဝ်တတ ရော်းမ ော်းက  ုသ ရှ လ ကုန်ော 

ထစရန၊် 

(b) To protect the rights of Tourism 

operators and Tourists and ensure 

they understand and adhere to 

their responsibilities; 

(ဂ) ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းဝနထ်ဆောငမ်ှုမ ော်း၏ 

အရည်အထသ ်းနငှ  ်လုံပခံြိုစ တ်ခ ရမှုက  ုအောမခံန ငုရ်န၊် 

(c) To ensure the adequate quality 

and safety of Tourism services; 

(ဃ) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း  ံွေ့ ပ  ြို်း တ ်ုးတကထ်ရ်းနငှ  ်

စ မံခန  ခ် ွဲထရ်းဆ ငုရ်ော ညြှ နှု င််းြူ်းထြါင််း ထဆောငရ် ကမ်ှု က  ု

ပမြှင တ်ငသ် ော်းရန၊် 

(d) To enhance cooperation and 

coordination in developing and 

managing tourism; 

(င)  ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းဆ ငုရ်ော ြညောရြ်မ ော်း 

တ ်ုးတက်  န််းကော်းထစ၍ အလုြ်အက ငုအ်ခ င အ်လမ််း 

နငှ  ်လသူော်းအရင််းအပမစမ် ော်း ြ ုမ  ု ံ ွေ့ ပ  ြို်း 

တ ်ုးတကထ်စရန၊် 

(e) To develop human resources and 

increase employment 

opportunities by enhancing 

knowledge of Tourism; 

(စ) တောဝနယူ်မှုရှ ထသော ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းမ ော်း 

  ံွေ့ ပ  ြို်းတ ်ုးတက်ထစပြ ်း န ငုင်ထံတေ်ာ၏ ထရရှည် စဉဆက် 

မပြတ်  ံ ွေ့ ပ  ြို်းထရ်း၊ သဘောဝအထပခခံ ခရ ်းသ ော်း 

လုြ်ငန််းနငှ   ်ြတ်ဝန််းက င်  န််းသ မ််းထရ်းက ု 

အထ ောကအ်ကပူ စထ်စရန၊် 

(f) To promote responsible tourism 

activities that will contribute to the 

country’s sustainable 

development, ecotourism and 

conservation of the natural 

environment. 

(ဆ) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းက ု အထပခပြြို၍  ထေသ 

အလ ကု ်ဆကစ်ြ်စ ်းြ ော်းထရ်းလြ်ုငန််းမ ော်း၊ အထသ်းစော်း 

နငှ  ်အလတ်စော်းစ ်းြ ော်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း ြ ုမ ု  ံ ွေ့ ပ  ြို်း 

တ ်ုးတက်လောထစရန၊် ထေသခံမ ော်း၏ စ ်းြ ော်းထရ်း 

(g) To support community tourism 

related businesses, SMEs and to 

create regional economic 

opportunities for communities, as 

well as the development of 



အခ င အ်လမ််းမ ော်း တ ်ုးတက်   ံွေ့ ပ  ြို်းလောထစရန်နငှ  ်

လူ ုအထပခပြြိုခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််း   ံွေ့ ပ  ြို်းတ ်ုးတက် ထစရန။် 

Community based Tourism by 

relying on the tourism sector. 

 

(ဇ) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းဆ ငုရ်ော သထုတသန 

ပြြိုလြ်ုထလ လောပခင််း၊ စောတမ််းမ ော်းပြြိုစုပခင််းတ ု  က  ု

ပြညတ် င််း ပြညြ်မှ သကဆ် ငုရ်ော တကကသ လုမ် ော်း၊ 

ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းတ င ်လကထ်တ ွေ့ြါဝင ်

ထဆောငရ် ကသ်မူ ော်းနငှ  ်ညြှ နှု င််းြူ်းထြါင််း ထဆောငရ် ကရ်န၊် 

(h) To coordinate with domestic and 

international institutions and 

tourism experts in conducting 

tourism sector development 

research. 

အခန်ီး (၃) 

အြျ  ီးသာီးခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီး  ံ ွဲ့ ဖ   ီးတ ိုီးတကဒ်ရီးဗဟ ို

ဒကာ်ြတ     ွဲ့စညီ်းမခငီ်းနငှ  ်လိုပ်ငန်ီးတာဝန်ြျာီး 

CHAPTER (3) 

FORMATION OF THE CENTRAL 

COMMITTEE ON NATIONAL TOURISM 

SECTOR DEVELOPMENT AND ITS 

FUNCTIONS AND DUTIES 

၄။ ပြည်ထ ောငစု်အစ ု်းရအ  ွဲွေ့သည်- 

 

4. The Union Government shall- 

 

(က)  အမ  ြို်းသော်းခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း   ံွေ့ ပ  ြို်းတ ်ုးတကထ်ရ်း 

ဗဟ ထုကော်မတ က  ုထအောကြ်ါအတ ငု််း   ွဲွေ့စည််း ရမည ်- 

a) form a Central Committee for 

National Tourism Sector 

Development with the following 

persons: - 

(၁) ေတု ယသမမတတစဦ််း - ဥကက ဋ္ဌ 1. Vice-President (Chairman) 

(၂) ဟ တုယန်ငှ ခ်ရ ်းသ ော်းလောထရ်းဝနက်က ်းဌောနမှ 

ဝနက်က ်း - ေ-ုဥကက ဋ္ဌ 

2. Union Minister of Hotel and 

Tourism (Vice-Chairman) 

(၃) သကဆ် ငုရ်ောဝနက်က ်းဌောနမ ော်းမှ ပြညထ် ောငစ်ု 

ဝနက်က ်းမ ော်း သ ု  မဟတု ်ေတု ယ ဝနက်က ်းမ ော်း  - 

အ  ွဲွေ့ဝငမ် ော်း 

3. Ministers or Deputy Ministers from 

relevant Ministries (Members) 

(၄) ထနပြညထ်တော်ထကောငစ် ဥကက ဋ္ဌ သ ု  မဟတု ်

ယင််းက တောဝန ်ထြ်းအြ်သည  ်ထနပြညထ်တော် 

ထကောငစ် ဝင ်- အ  ွဲွေ့ဝင ်

4. Chairman of Nay Pyi Taw Council 

or an official assigned by the 

Chairman of NPT Council 

(Member) 

(၅) တ ငု််းထေသကက ်း နငှ  ်

ပြညန်ယအ်စ ်ုးရအ  ွဲွေ့အသ ်းသ ်းမှ ဝနက်က ်းခ ြိုြ် 

သ ု  မဟတု ်ယင််းကတောဝနထ်ြ်းအြ်သည  ်ဝနက်က ်း -

အ  ွဲွေ့ဝင ်

5. Chief Ministers of All States and 

Regions or respective ministers 

assigned by respective chief 

Minister (Member) 



(၆) သကဆ် ငုရ်ော ဝနက်က ်းဌောနမ ော်းမှ 

ညွှန ်ကော်းထရ်းမ ်းခ ြိုြ်မ ော်း - အ  ွဲွေ့ဝငမ် ော်း 

6. Director Generals of the relevant  

ministries (Members) 

(၇) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းဆ ငုရ်ော တတသ်  ြညောရငှ ်

သံ်ုးဦ်း - အ  ွဲွေ့ဝငမ် ော်း 

7. Tourism Experts (3) (Members) 

 

(၈) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းဆ ငုရ်ော ြုဂဂလ က 

အ  ွဲွေ့အစည််းမ ော်းမှ က ယုစ်ော်းလယှသ်ံ်ုးဦ်း- အ  ွဲွေ့ဝငမ် ော်း 

8. Representatives of Private Sector 

Tourism Associations (3) 

(Members) 

(၉)       ဟ တုယန်ငှ  ်ခရ ်းသ ော်းလောထရ်း 

ဝနက်က ်းဌောန၊ဝနက်က ်းက တောဝနထ်ြ်းအြ်သတူစဦ််း 

သ ု  မဟတု ်အပမွဲတမ််း အတ င််းဝန ်- အတ င််းထရ်းမ ်း 

9. Permanent Secretary or an 

individual assigned by the Union 

Minister of Hotel and Tourism 

(Secretary) 

(၁၀) ဟ တုယန်ငှ  ်ခရ ်းသ ော်းလောထရ်း ဝနက်က ်းဌောနမှ 

ညွှန ်ကော်းထရ်းမ ်းခ ြိုြ် - တ ွဲ ကအ်တ င််းထရ်းမ ်း 

10. Director General of the Ministry of 

Hotel and Tourism (Joint-

Secretary) 

(ခ) ဗဟ ထုကော်မတ က  ုလ အုြ်ြါက ပြငဆ်င ်

  ွဲွေ့စည််းန ငုသ်ည။် 

 

(b) The Union Government can modify 

Central Committee for National 

Tourism Development if necessary. 

၅။ ဗဟ ထုကော်မတ ၏ လြ်ုငန််းတောဝနမ် ော်းမှော 

ထအောကြ်ါအတ ငု််းပ စသ်ည ်- 

5. The functions and duties of the Central 

Committee of National Tourism Sector 

Development are as follows:- 

(က)    ပမနမ်ောန ငုင် ံခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း   ံွေ့ ပ  ြို်း 

တ ်ုးတကထ်ရ်း အတ က ်လ အုြ်ထသော က စစရြ်မ ော်းက  ု

ဝနက်က ်း ဌောနမ ော်း၊ အစ ်ုးရဌောန၊ အ  ွဲွေ့အစည််းမ ော်း၊ 

ထနပြညထ်တော်ထကောငစ် ၊ တ ငု််းထေသကက ်းနငှ  ်ပြညန်ယ ်

အစ ု်းရအ  ွဲွေ့တ ု  နငှ  ်ညြှ နှု င််းြူ်းထြါင််း ထဆောငရ် ကပ်ခင််း၊ 

a) Coordinating with ministries, 

government agencies, 

organizations, Nay Pyi Taw Council 

and State and Regional 

Governments on matters necessary 

for the development of Myanmar’s 

Tourism sector; 

(ခ) ပမနမ်ောန ငုင်အံတ င််း ပြည်တ င််း ပြည်ြ 

ခရ ်းသ ော်းမ ော်း စ တဝ်ငစ်ော်းမှုရှ န ငုသ်ည  ်ထေသမ ော်းတ င ်

ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းဆ ငုရ်ော လ အုြ်သည  ်အစ အစဉမ ော်း 

ခ မှတ်ထြ်းပခင််းပ င  ်  ထုေသမ ော်း၏   ံွေ့ ပ  ြို်း 

တ ်ုးတက်ထရ်းနငှ  ်လူထနမှုဘဝတ ု  က  ုပမြှင တ်င ်

ထဆောငရ် က်ထြ်းပခင််း၊ 

b) Promoting the standard living of 

local people and community 

development by providing a plan 

for tourism development that has 

great potential for tourism 



businesses tailored to domestic 

and international visitors; 

(ဂ) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကေ်ာမတ နငှ  ်ထေသဆ ငုရ်ော 

ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကောမ်တ က တငပ်ြလောသည  ်

က စစရြ်မ ော်းနငှ  ်စြ်လ ဉ်း၍ ဆံ်ုးပ တပ်ခင််း၊ 

c) Making decisions concerning 

matters reported by the Tourism 

Working Committee and the State 

and Regional Tourism Working 

Committee; 

(ဃ) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းဆ ငုရ်ော ြငမ်စ မံက န််းမ ော်း၊ 

မဟောဗ ျူဟောမ ော်းနငှ  ်လြ်ုငန််းစ မံက န််းမ ော်း ထရ်းဆ ွဲ 

ခ မှတ်ပြ ်း အထကောငအ် ည်ထ ေ်ာထရ်း လမ််းညွှန ်

ကက ်း ကြ်က ြ်ကွဲပခင််း၊ ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းက  ုအထပခပြြို၍ 

ထေသအလ ကု ်ဆကစ်ြ်စ ်းြ ော်းထရ်းလြ်ုငန််းမ ော်း 

ြ ုမ ု  ံွေ့ ပ  ြို်း တ ်ုးတက်လောထစရန၊် ထေသခံမ ော်း၏ 

စ ်းြ ော်းထရ်းအခ င အ်လမ််းမ ော်း တ ်ုးတက်  ံွေ့ ပ  ြို်းလောထစရန ်

နငှ  ်လ ူအုထပခပြြို ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််း   ံွေ့ ပ  ြို်းတ ်ုးတက် 

လောထစထရ်းအတ က် လုြ်ငန််းစဉမ ော်း ခ မှတ်   

ထဆောငရ် က်ပခင််း၊ 

d) Guiding and supervising the 

development and implementation 

of Tourism master plans, strategies 

and projects, and providing the 

guidelines to promote community 

tourism related businesses to 

create employment opportunities 

for the local community, and the 

development of community-based 

tourism; 

(င) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းဆ ငုရ်ော အသ ြညောမ ော်းနငှ  ်

အထပခခအံထဆောကအ်အံု   ံွေ့ ပ  ြို်းတ ်ုးတကထ်စထရ်း 

ထဆောငရ် ကရ်ောတ င ်ပြည်ြန ငုင်မံ ော်း၊ န ငုင်တံကော 

အ  ွဲွေ့အစည််းမ ော်း၊ ပြည်တ င််းအ  ွဲွေ့အစည််းမ ော်း  မှံ 

နည််းြညောအကူအည နငှ  ်အပခော်းထသော အကအူည  

ရရှ ထစထရ်းအတ က ်လ အုြ်ထသော မူဝါေ မ ော်း 

ခ မှတန် ငုရ်န ်ပြညထ် ောငစု်အစ ု်းရအ  ွဲွေ့သ ု   တငပ်ြပခင််း၊ 

e) Reporting to the union 

government to establish necessary 

policies in order to seek technical 

assistance and other forms of 

support from other countries, 

international and domestic 

organizations to enable the 

development of Tourism sector 

knowledge and basic 

infrastructure; 

(စ) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း ထရရှည ် ံွေ့ ပ  ြို်း 

တ ်ုးတကရ်နန်ငှ  ်လမူှုထရ်းနငှ  ်စ ်းြ ော်းထရ်းဆ ငုရ်ော 

အထပခခ ံဥြထေသမ ော်းအတ ငု််း လ ကုန်ောထဆောငရ် ကပ်ြ ်း 

သဘောဝြတဝ်န််းက င ်  န််းသ မ််းထရ်းနငှ  ်ယဉထက ်းမှု 

f) Developing short-term and long-

term plans to achieve a 

responsible tourism sector that 

respects the cultural practices of 



ဆ ငုရ်ော ဓထလ  ုံ်းစံမ ော်းက  ုထလ်းစော်းလ က်ုနောထသော 

တောဝနသ် ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််း တစ်ရြ် ထြေါ်ထြါက် 

လောထစထရ်းအတ က ်နစှတ် ၊ု နစှရ်ှညစ် မံက န််းမ ော်း 

ခ မှတထ်ဆောငရ် ကပ်ခင််း၊ 

Myanmar and conservation of 

natural environment by abiding to 

the existing Myanmar social and 

economic principles and supports 

sustainable development of 

tourism sector; 

(ဆ) ယဉထက ်းမှုဆ ငုရ်ော ဓထလ  ုံ်းတမ််းမ ော်းက  ု

ထလ်းစော်းလ က်ုနောထသော ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းအပ စ် 

ထဆောငရ် ကန် ငုထ်စရန ်မဝူါေခ မှတပ်ခင််း၊ 

g) To establish policy in promoting 

responsible tourism which respects 

traditions and culture of Myanmar. 

အခန်ီး (၄) 

ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတ     ွဲ့စညီ်းမခငီ်းနငှ  ်

လိုပ်ငန်ီးတာဝန်ြျာီး 

CHAPTER 4 

FORMATION OF THE TOURISM 

WORKING COMMITTEE AND ITS 

FUNCTIONS AND DUTIES 

၆။ ဗဟ ထုကော်မတ သည ်- 6. The Central Committee shall- 

(က) ထအောကြ်ါြုဂဂ ြိုလမ် ော်းြါဝငထ်သော 

ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းဒကာြ်တ က  ု  ွဲွေ့စည််းရမည ်- 

(a) form the Tourism Working 

Committee as follows: - 

(၁) ဝနက်က ်း - ဥကက ဋ္ဌ 

(၂) ထနပြညထ်တော်ထကောငစ် မှ က ယုစ်ော်းလယှ ်

တစဦ််း - အ  ွဲွေ့ဝင ်

(၃) တ ငု််းထေသကက ်းနငှ  ်ပြညန်ယအ်စ ု်းရအ  ွဲွေ့ 

အ  ွဲွေ့ဝငမ် ော်း အသ ်းသ ်းမှ က ယုစ်ော်းလယှတ်စဦ််းစ  

(၄) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းဆ ငုရ်ော တတသ် ြညောရငှ ်

ငါ်းဦ်း -အ  ွဲွေ့ဝငမ် ော်း 

(၅) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းဆ ငုရ်ော ြုဂဂလ က 

အ  ွဲွေ့အစည််းမ ော်းမှ က ယုစ်ော်းလယှ ်၁၀ဦ်း -အ  ွဲွေ့ဝငမ် ော်း 

(၆) ဥကက ဋ္ဌက တောဝနထ်ြ်းအြ်သ ူ- အတ င််းထရ်းမ ်း 

 

1. Union Minister (Chairman) 

2. Representative of the Nay Pyi Taw 

Council (Member) 

3. Representatives of each State and 

Regional Government (Members) 

4. Tourism Experts (5) Members 

5. Representatives of Tourism 

Associations (10) Members 

6. One official appointed by the 

Chairman (Secretary) 

(ခ) ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််း ထကော်မတ က  ု

  ွဲွေ့စည််းရောတ င ်လ အုြ်ြါက ေတု ယ ဥကက ဋ္ဌ နငှ  ် 

တ ွဲ က်အတ င််းထရ်းမ ်း တ ု  က  ုအ  ွဲွေ့ဝငမ် ော်း အနကမ်ှ 

ထရ ်းခ ယ ်တောဝနထ်ြ်းအြ်န ငုသ်ည။် 

(b) The central committee may 

appoint a Deputy Chairman and 

Joint Secretary from existing 

members if necessary. 



(ဂ)  ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း ဒကာ်ြတ က  ုလ အုြ်ြါက 

ပြငဆ်င ်  ွဲွေ့စည််းန ငုသ်ည။် 

(c) The central committee can modify 

the Tourism Working Committee if 

necessary. 

၇။ ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းဒကာြ်တ ၏ လြ်ုငန််း 

တောဝနမ် ော်းမှော ထအောကြ်ါအတ ငု််း ပ စသ်ည-် 

7. The functions and duties of the Tourism 

Working Committee are as follows:- 

(က) ဗဟ ထုကော်မတ က ခ မှတသ်ည  ်ခရ ်းသ ော်း 

လြ်ုငန််းဆ ငုရ်ောမူဝါေမ ော်း၊ လမ််းညွှနခ် ကမ် ော်းနငှ  ်

အည  ထဆောငရ် ကပ်ခင််း၊ 

a) Implement the policies and 

guidelines related to the tourism 

sector as set by the Central 

Committee. 

(ခ) ထေသဆ ငုရ်ော ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း 

ထကော်မတ မ ော်း၏ လြ်ုငန််းထဆောငရ် ကမ်ှုမ ော်းက ု 

ကက ်း ကြ် လမ််းညွှနပ်ခင််း၊ 

b) Provide oversight and guidance for 

the activities of the Regional 

Tourism Working Committees. 

(ဂ) ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းကဏ္ဍတ င ်ပြည်တ င််း၊ ပြည်ြ 

ရင််းနှ ်းပမြှြိုြ်နှမံှုမ ော်းနငှ  ်စြ်လ ဉ်း၍ သက်ဆ ုငရ်ော 

အစ ု်းရဌောန၊ အ  ွဲွေ့အစည််းမ ော်းနငှ  ်ထြါင််းစြ်ညြှ နှု င််း 

ထဆောငရ် ကပ်ခင််း၊ 

c) Coordinate with relevant 

government Departments and 

organizations for domestic and 

international investment in tourism 

sector. 

(ဃ) ပမနမ်ောန ငုင်၏ံ ထရထပမသဘောဝအလှအြမ ော်း၊ 

ဇ ဝမ  ြို်းစုံမ  ြို်းက ွဲမ ော်း ထရရှည်တည်တံ ထရ်းအတ က် 

ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းနငှ အ်တူ သဘောဝြတ်ဝန််းက င ်

  န််းသ မ််းထရ်းက  ုအထ ောက်အကူ ပ စ်ထစမည  ်

လြ်ုငန််းမ ော်းက  ုသကဆ် ငုရ်ောအစ ု်းရဌောန၊ 

အ  ွဲွေ့အစည််းမ ော်းနငှ  ်ညြှ နှု င််း ထဆောငရ် ကပ်ခင််း၊ 

d) Coordinate with Relevant 

Government Departments and 

organizations on activities which 

will support the environmental 

conservation together with the 

Tourism sector that can contribute  

to preserving  Myanmar’s natural 

beauties and biodiversity; 

(င) ပမနမ်ော ယဉထက ်းမှု အထမ အနစှမ် ော်း၊ 

ရ ု ်းရောဓထလ  ံ်ုးတမ််း အစဉအလောမ ော်းနငှ  ်သဘောဝ 

ြတဝ်န််းက င ်  န််းသ မ််းကောက ယ် ထစောင ထ်ရှောက်ထရ်းက  ု

အထ ောကအ်က ူပ စထ်စမည  ်လြ်ုငန််း မ ော်းက  ု

သကဆ် ငုရ်ောအစ ်ုးရဌောန၊ အ  ွဲွေ့အစည််း မ ော်းနငှ  ်ညြှ နှု င််း 

ထဆောငရ် ကပ်ခင််း၊ 

e) Coordinate with Relevant 

Government Departments and 

organizations on activities that 

help to safeguard Myanmar’s 

cultural heritage, traditions and 

conserve he environment; 



(စ) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းမ ော်းက ု အဆင အ်တန််း 

သတမှ်တထ်ြ်းပခင််း၊ သတမှ်တအ်ရည်အခ င််း ပြည မ်  

ထစရန ်တ န််းအော်းထြ်း ထဆောငရ် က်ပခင််းနငှ  ်

အရည်အထသ ်း ထကောင််းမ နသ်မူ ော်းက  ုခ  ်းပမြှင ပ်ခင််း၊ 

f) Provide standard guidelines for the 

classification of tourism 

businesses, encourage tourism 

businesses to meet the standard 

guidelines and reward those who 

abide by the standard guidelines; 

(ဆ) န ငုင်တံစဝ်န််း လကရှ် လြ်ုငန််း 

ထဆောငရ် ကထ်နထသော ခရ ်းစဉထေသမ ော်း   ံွေ့ ပ  ြို်း 

တ ်ုးတကထ်ရ်း အတ က ်အစ အမံမ ော်း ခ မှတ ်

ထဆောငရ် ကပ်ခင််း၊ 

g) Develop plans and guidance for 

tourism sector development in 

current tourist destinations; 

(ဇ) န ငုင်တံစဝ်န််း ခရ ်းစဉထေသအသစမ် ော်း 

ထ ေ်ာ တု၍် ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းတ ်ုးတကထ်စရန ်စ မံ 

ထဆောငရ် ကပ်ခင််း၊ 

h) Manage and plan for the 

development of the tourism sector 

by developing new tourist 

destinations; 

(စ ) ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းထဆောငရ် က်သူမ ော်းက 

လုြ်ငန််းထဆောငရ် က်ရောတ င ်ထတ ွေ့  ကံြိုရသည ် 

အခက်အခွဲ မ ော်းက  ုတငပ်ြလောြါက သက်ဆ ငုရ်ော 

အစ ု်းရဌောန၊ အ  ွဲွေ့အစည််းမ ော်းနငှ  ်ထြါင််းစြ်ညြှ နှု င််း 

ထပ ရှင််း ထဆောငရ် က်ထြ်းပခင််း။ 

i) Coordinate with relevant 

Government Departments and 

Organizations to provide solutions 

for the challenges reported by 

Tourism Businesses. 

အခန်ီး (၅) 

ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီး အြျ  ီးအစာီး သတြှ်တမ်ခငီ်း၊ 

လ ိုငစ်ငဒ် ကီးြျာီး သတြှ်တမ်ခငီ်း နငှ  ်

စစဒ်ဆီးဒရီးအ   ွဲ့    ွဲ့စညီ်းမခငီ်း 

CHAPTER (5) 

CLASSIFICATION OF TOURISM 

BUSINESSES, LICENCE FEES AND 

FORMATION OF THE 

INSPECTORATE 

၈။ ဝနက်က ်းဌောနသည ်- 8. The Ministry shall – 

(က) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း အမ  ြို်းအစော်းမ ော်းနငှ  ်

လြ်ုငန််းလ အုြ်ခ ကမ် ော်း၊ စည််းကမ််းခ ကမ် ော်းက  ု

သတမ်ှတရ်မည။် 

a) classify the types of Tourism 

businesses and determine the 

industry requirements and 

regulations; 

(ခ) လ ငုစ်ငထ် က်းမ ော်း၊ လ ငုစ်ငအ်သစ ်

လွဲလယှထ် က်းမ ော်း၊ လ ငုစ်ငေ်ဏ္ထ် က်းမ ော်းနငှ  ်

b) set fees for obtaining and 

renewing licences, fines, and fees 



ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းဆ ငုရ်ော အပခော်းဝနထ်ဆောငထ် က်းမ ော်း 

က  ုပြညထ် ောငစ်ုအစ ်ုးရအ  ွဲွေ့၊ တ ငု််းထေသကက ်း 

သ ု  မဟတု ်ပြညန်ယအ်စ ု်းရအ  ွဲွေ့၊ ထနပြညထ်တော် 

ထကောငစ် ၏ သထဘောတညူ ခ ကပ် င  ်သတမ်ှတရ် မည။် 

for Other Tourism related Services 

with the approval from the Union 

Government, State or  Regional 

Government and the Nay Pyi Taw 

Council; 

(ဂ) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းမ ော်း သတမ်တှ ်ော်းသည  ်

အရညအ်ထသ ်း ပြည မ် ပခင််း ရှ  မရှ  စစထ်ဆ်းန ငုရ်န ်

စစထ်ဆ်းထရ်းအ  ွဲွေ့မ ော်းက  ုလ အုြ်သလ  ု  ွဲွေ့စည််း 

တောဝနထ်ြ်းအြ်ရမည။် 

c) assign inspection teams as 

necessary to inspect Tourism 

businesses to determine whether 

or not they meet the required 

standards; 

(ဃ) အမ ော်းပြညသ် ူသ ော်းလောလညြ်တန် ငုထ်သော 

ခရ ်းစဉမ ော်း ၊ ခရ ်းစဉထေသမ ော်းက  ုထေသဆ ငုရ်ော 

ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကေ်ာမတ နငှ  ်ညြှ နှု င််း၍ 

သတမ်ှတရ်မည။် 

d) identify tourism activities and 

tourist destinations in coordination 

with regional tourism working 

committee. 

အခန်ီး (၆) 

ဒေသဆ ိုငရ်ာ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာြ်တ  

   ွဲ့စညီ်းမခငီ်း 

CHAPTER (6) 

FORMATION OF THE REGIONAL 

TOURISM WORKING COMMITTEE 

၉။  ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကော်မတ သည်- 9. The tourism working committee shall – 

(က) ထအောကြ်ါြုဂဂ ြိုလမ် ော်း ြါဝငထ်သော 

ထေသဆ ငုရ်ောခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကော်မတ က ု 

  ွဲွေ့စည််းရမည-် 

a) form a regional tourism working 

committee as follows: - 

(၁) ထနပြညထ်တော်ထကောငစ် ဥကက ဋ္ဌ၊ သကဆ် ငုရ်ော 

တ ငု််းထေသကက ်း သ ု  မဟတု ်ပြညန်ယ ်ဝနက်က ်းခ ြိုြ်  

- ဥကက ဋ္ဌ 

1. Chairman of the Nay Pyi Taw 

Council or Chief Minister of 

respective State and Region – 

Chairman 

(၂)  ဥကက ဋ္ဌက တောဝနထ်ြ်းအြ်သည  ်ထနပြညထ်တော် 

ထကောငစ် ဝင၊် သကဆ် ငုရ်ောတ ငု််းထေသကက ်း သ ု  မဟတု ်

ပြညန်ယရ်ှ  ဝနက်က ်း - ေ-ု ဥကက ဋ္ဌ 

2. A member of the Nay Pyi Taw 

Council appointed by the 

Chairman or State and Regional 

Minister– Deputy Chairman 



(၃)  သကဆ် ငုရ်ော အစ ု်းရဌောနမှ တောဝနထ်ြ်းအြ်သည  ်

ြုဂဂ ြိုလထ်ပခောကဦ််း -    အ  ွဲွေ့ဝငမ် ော်း 

3. Representatives appointed by 

the relevant Regional 

Government (6) - Members 

(၄)  ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းဆ ငုရ်ော 

တတသ် ြညောရငှတ်စဦ််း - အ  ွဲွေ့ဝငမ် ော်း 

4. Tourism Expert (1) - Member 

(၅)  ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းဆ ငုရ်ောြုဂဂလ က 

အ  ွဲွေ့အစည််းမ ော်းမှ ထေသခကံ ယုစ်ော်းလယှသ်ံ်ုးဦ်း -   

အ  ွဲွေ့ဝငမ် ော်း 

5. Representatives of the Regional 

Private Tourism Associations (3) - 

Members 

(၆)  ဟ တုယန်ငှ ခ်ရ ်းသ ော်းလောထရ်းဝနက်က ်းဌောန 

လကထ်အောကရ်ှ  သကဆ် ငုရ်ော တ ငု််းထေသကက ်း 

သ ု  မဟတု ်ပြညန်ယမ် ော်း၊ ပြညထ် ောငစ်ုနယထ်ပမ 

ထနပြညထ်တော်ထကောငစ် မှ ရုံ်းခ ွဲ တောဝနခ် ံ- 

အတ င််းထရ်းမ ်း 

6. A representative from the 

relevant State and Regional 

Ministry of Hotel and Tourism or 

Nay Pyi Taw Council - Secretary 

(ခ) ထေသဆ ငုရ်ောခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းထကေ်ာမတ က ု 

  ွဲွေ့စည််းရောတ င ်လ ုအြ်ြါက တ ွဲ က်အတ င််းထရ်းမ ်း က  ု

အ  ွဲွေ့ဝငမ် ော်းအနကမ်ှ ထရ ်းခ ယတ်ောဝနထ်ြ်းအြ် 

န ငုသ်ည။် 

(b) While forming the regional tourism 

working committee, a joint 

secretary might be selected from 

the existing members if necessary. 

(ဂ) ထေသဆ ငုရ်ောခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကော်မတ က ု 

လ အုြ်ြါက ပြငဆ်င ်  ွဲွေ့စည််းန ငုသ်ည။် 

(c) Regional Tourism Working 

Committee might be re-organised 

if necessary. 

အခန်ီး (၇) 

ဒေသဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာြ်တ ၏ 

လိုပ်ငန်ီးတာဝန်ြျာီး 

CHAPTER (7) 

FUNCTIONS AND DUTIES OF THE 

REGIONAL TOURISM WORKING 

COMMITTEE 

၁၀။ ထေသဆ ငုရ်ောခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကော်မတ ၏ 

လုြ်ငန််းတောဝနမ် ော်းမှော ထအောက်ြါအတ ငု််း ပ စ်သည်- 

10. The following are the functions 

and duties of the State, Region or Union 

Territory Tourism Working Committee. 



(က) ဗဟ ထုကော်မတ မှ ခ မှတသ်ည  ်မူဝါေမ ော်း၊ 

လမ််းညွှနခ် ကမ် ော်းနငှ အ်ည  ထဆောငရ် ကပ်ခင််း၊ 

a) Implementation of the policies and 

guidelines set by the Central 

Committee; 

(ခ) လ ငုစ်ငထ်လ ောက ်ော်းသည  ်က စစနငှ  ်

စြ်လ ဉ်း၍ စ စစန် ငုရ်န ်လ ငုစ်ငစ် စစထ်ရ်းအ  ွဲွေ့မ ော်း 

  ွဲွေ့စည််း ပခင််းနငှ  ်ယင််းအ  ွဲွေ့မ ော်း၏ လြ်ုငန််း 

တောဝနမ် ော်းက  ုသတမ်ှတပ်ခင််း၊ 

b) Formation of teams to scrutinize 

licence applications and 

determining the teams’ functions 

and responsibilities; 

(ဂ) ဟ တုယ ်သ ု  မဟတု ်တည််းခ ရု ြ်သော 

အထဆောကအ်အံုတစခ်ခု ုထဆောကလ်ြ်ုပခင််းနငှ  ်ပြြိုပြင ်

မ မ််းမံပခင််းတ ု  အတ က ် ကက ြိုတငခ် င ပ်ြြိုခ က ်

ထလ ောက ်ော်းပခင််းက  ုခ င ပ်ြြိုပခင််း၊ ပငင််းြယပ်ခင််း 

သ ု  မဟတု ်ခ င ပ်ြြိုခ ကက်  ု ပြငဆ်ငပ်ခင််း၊ 

c) Approval, refusal or modification 

of pre-approval for building or 

renovation of hotels or 

guesthouses; 

(ဃ) လ ငုစ်င ်တုထ်ြ်းပခင််း သ ု  မဟတု ်

ပငင််းြယပ်ခင််း၊ လ ငုစ်ငသ်ကတ်မ််းတ ်ုးပခင််း သ ု  မဟတု ်

ပငင််းြယပ်ခင််း၊ လ ငုစ်ငလ်ွှွဲထပြောင််းပခင််း သ ု  မဟတု ်

ပငင််းြယပ်ခင််း၊ 

d) Issuance or refusal of licences, and 

extension or rejection of licence 

extension applications, and 

approval or refusal of the transfer 

of licences; 

(င) လ ငုစ်ငက်  ုကောလ အကန  အ်သတပ် င  ်

ရုြ်သ မ််းပခင််း၊ ြယ ် ကပ်ခင််း သ ု  မဟတု ်လ ငုစ်င ်

ြ ကပ်ြယထ်စပခင််း၊ 

e) Temporary suspension, 

cancellation or invalidation of 

Licences; 

(စ) ခရ ်းစဉထေသအသ ်းသ ်းတ ု  တ င ်ခရ ်းသ ော်း 

လုြ်ငန််းမ ော်း   ံွေ့ ပ  ြို်းတ ်ုးတက်ထရ်း၊ အဆင အ်တန််းနငှ  ်

အရညအ်ထသ ်းပမင မ်ော်းတ ်ုးတကထ်ရ်း၊ ယဉထက ်းမှု 

အထမ အနစှမ် ော်း၊ သဘောဝြတဝ်န််းက င ် န််းသ မ််းထရ်း 

နငှ  ်လသူော်းအရင််းအပမစ ်  ံွေ့ ပ  ြို်းတ ်ုးတကထ်ရ်းတ ု   

အတ က ်အထ ောကအ်က ူပြြိုမည  ်လြ်ုငန််းမ ော်းက  ု

သကဆ် ငုရ်ော တ ငု််းထေသကက ်းနငှ  ်ပြညန်ယအ်စ ်ုးရ 

အ  ွဲွေ့မ ော်း၊ ထနပြညထ်တော် ထကောငစ် ၊ ြုဂဂလ က 

ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းအ  ွဲွေ့အစည််းမ ော်းနငှ  ်ထြါင််းစြ်ညြှ နှု င််း၍ 

အထကောငအ် ည် ထ ော်ထဆောငရ် ကပ်ခင််း၊ 

f) Coordination with the Nay Pyi Taw 

Council, relevant State or Regional 

Governments, Regional 

Government Organization and 

Private Sector Tourism 

Associations to implement 

activities which support the 

development of tourism in various 

tourist destinations, enhance 

standards and service quality, 

protect culture and environment, 

and develop human resources; 



(ဆ) ခရ ်းသည်မ ော်းအတ က်သောမက ထေသခံ 

ပြည်သူမ ော်းအတ က်ြါ လံုပခံြိုထရ်း၊ ထဘ်းအနတရောယ် 

ကင််းရှင််းထရ်း၊ စ တ်အထနေှာင အ်ယှက်မပ စ်ထရ်း၊ 

စ တ်ထက နြ်မှုရရှ ထရ်းတ ု  က  ုနစ်ှဘက် သဟဇောတ  

ပ စထ်စထရ်းအတ က ်ထေသဆ ငုရ်ောအစ ု်းရဌောန၊ 

အ  ွဲွေ့အစည််းမ ော်းနငှ  ်ထြါင််းစြ်ညြှ နှု င််း ထပ ရှင််း 

ထဆောငရ် ကပ်ခင််း၊ 

g) Coordination with local 

government departments and 

authorities to promote enjoyment 

and good relations between 

tourists and local people, and as 

well as to prevent and address 

safety issues and inconveniences 

for both parties; 

(ဇ) ဤဥြထေအရ ထကောကခ်ရံရှ ထသော 

လ ငုစ်ငထ် က်းမ ော်း၊ လ ငုစ်ငအ်သစ ်လွဲလယှထ် က်းမ ော်း၊ 

လ ငုစ်ငေ်ဏ္ထ် က်းမ ော်းနငှ  ်ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းဆ ငုရ်ော 

အပခော်းသောမနရ်ထင မ ော်းက  ုဝနက်က ်းဌောနလကထ်အောကရ်ှ  

သကဆ် ငုရ်ောတ ငု််းထေသကက ်း သ ု  မဟတု ်ပြညန်ယ ်

ရုံ်းခ ွဲမ ော်းမှ ထကောကခ်ထံစ၍ သကဆ် ငုရ်ော 

ဘဏ္ဍောရနြုံ်ထင သ ု   ထြ်းသ င််းထစပခင််း၊ 

h) Remittance to the Relevant 

Regional fund of Licence fees, 

Licence renewal fees and fines 

under this law and other routine 

income from tourism which has 

been collected by relevant state or 

region, or township branch offices 

under the Ministry; 

(စ ) လြ်ုငန််းထဆောငရ် ကခ် ကမ် ော်းက ု သံ်ုးသြ်၍ 

တ ်ုးတကမ်ှုအထပခအထနက  ုခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း 

ထကေ်ာမတ သ ု   တငပ်ြပခင််း၊ 

i) Analyze and provide progress 

reports on the tourism sector to 

the Tourism Working Committee; 

(ည) ခရ ်းစဉထေသအသစမ် ော်းထ ော် တုပ်ခင််း၊ j) Development of new tourist 

destinations; 

(ဋ) ဗဟ ထုကော်မတ ၏ ခ င ပ်ြြိုခ ကပ် င  ်ခရ ်းသ ော်း 

လြ်ုငန််း  ံွေ့ ပ  ြို်းတ ်ုးတကမ်ှုအော်းနည််းသည ထ်ေသမ ော်း 

တ င ်ထနအ မ်မ ော်း အြါအဝငပ် စသ်ည  ်ခရ ်းသည ်

တည််းခ ထုန  ငုရ်နထ်နရောမ ော်းက ု သတမ်ှတ ်ထြ်းပခင််း၊ 

k) Providing homestay and other 

accommodation programmes 

approved by the Central 

Committee in regions where the 

tourism sector is under-developed; 

(ဌ) ခရ ်းသညမ် ော်းအတ က ်၄င််းတ ု   

သ ော်းထရောကထ်လ ရှ ထသော ခရ ်းစဉထေသမ ော်းအလ ကု ်

လံပုခြံိုထရ်း၊ ထရောဂါပ စ်ြ ော်းမှု၊ သဘောဝထဘ်းအနတရောယ် 

အစရှ သည  ်က စစရြ်မ ော်းဆ ငုရ်ော အသ ထြ်း နှု ်းထဆေ်ာ 

ခ က်မ ော်းက  ု တုပ်ြနပ်ခင််း၊ 

l) Issuing warnings for tourists 

regarding safety and security, 

disease outbreaks and natural 

disasters in tourist destinations; 



(ဍ) ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းထဆောငရ် က်သူမ ော်းက 

လုြ်ငန််းထဆောငရ် က်ရောတ င ်ထတ ွေ့  ကံြိုရသည ် 

အခက်အခွဲ မ ော်းက  ုတငပ်ြလောြါက သကဆ် ငုရ်ော 

အစ ု်းရဌောန၊ အ  ွဲွေ့အစည််းမ ော်းနငှ  ်ထြါင််းစြ်ညြှ နှု င််း 

ထပ ရှင််း ထဆောငရ် ကထ်ြ်းပခင််း။ 

m) Coordinate with relevant regional 

government departments and 

organizations to resolve challenges 

reported by Tourism Businesses. 

အခန်ီး (၈) 

ဦီးစ ီးဌာန၏ လိုပ်ငန်ီးတာဝန်ြျာီး 

CHAPTER (8) 

FUNCTIONS AND DUTIES OF THE 

DIRECTORATE 

၁၁။ ဦ်းစ ်းဌောန၏ လြ်ုငန််းတောဝနမ် ော်းမှော 

ထအောကြ်ါအတ ငု််းပ စသ်ည-် 

11. The functions and duties of the 

Directorate are as follows: 

(က) ဗဟ ုထကေ်ာမတ က ခ မှတ်သည ် ခရ ်းသ ော်း 

လုြ်ငန််းဆ ငုရ်ော မူဝါေမ ော်း၊ ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းထကေ်ာမတ ၊ 

ထေသဆ ငုရ်ော ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကေ်ာမတ နငှ  ်

ဝနက်က ်းဌောနတ ု  ၏ လမ််းညွှနခ် ကမ် ော်းအော်း  

အထကောငအ် ညထ် ော် ထဆောငရ် ကပ်ခင််း၊ 

a) Implement the policies set by the 

National Central Committee of 

Tourism Development and the 

guiding principles of Tourism 

Working Committee, Regional 

Tourism Working Committee and 

the Ministry; 

(ခ) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းဆ ငုရ်ော အရည်အထသ ်း၊ 

အဆင အ်တန််း စနစတ်က  တ ်ုးတကလ်ောထစရန ်

ပြည်တ င််း၊ ပြည်ြတ င ်ထလ က င ြ်ညောထြ်းပခင််း၊ 

သငတ်န််းထြ်းပခင််း၊ အလုြ်ရုံ ထဆ ်းထန ်းြ ွဲမ ော်း 

ပြြိုလြ်ုပခင််း၊ 

b) Provide workshops, training and 

practical educational opportunities 

in-country and overseas to 

systematically improve quality and 

standards of the tourism sector; 

(ဂ) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းအရြ်ရြ်က  ုကက ်း ကြ် 

က ြ်ကွဲပခင််း၊ 

c) Oversee matters related to the 

Tourism sector; 

(ဃ) လ ငုစ်ငန်ငှ စ်ြ်လ ဉ်းသည စ်ည််းကမ််းခ ကမ် ော်း 

သတမ်ှတပ်ခင််း၊ 

d) Establish rules related to Licensing; 

(င) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း   ံွေ့ ပ  ြို်းတ ်ုးတကထ်ရ်း 

အတ က ်ပြညြ်န ငုင်မံ ော်း၊ န ငုင်တံကောအ  ွဲွေ့အစည််း 

မ ော်း၊ ပြညတ် င််းအ  ွဲွေ့အစည််းမ ော်းနငှ  ်ြ်ူးထြါင််း 

ထဆောငရ် ကပ်ခင််း၊ 

e) Cooperate with foreign countries, 

domestic and international 

organizations for the development 

of the Tourism sector; 



(စ) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းမ ော်းအထနပ င  ်န ငုင်တံကော 

အဆင မ်  ဝနထ်ဆောငမ်ှုမ ော်း ထြ်းန ငုထ်စထရ်းအတ က ်

ကက ်း ကြ် က ြ်ကွဲထဆောငရ် ကပ်ခင််း၊ 

f) Oversee the development of 

tourism services in order for them 

to meet international standards; 

(ဆ) လြ်ုငန််းထဆောငရ် ကခ် ကမ် ော်းက ု ဝနက်က ်း 

ဌောနသ ု   သံ်ုးသြ်တငပ်ြပခင််းနငှ  ်အစ ရငခ်တံငပ်ြပခင််း၊ 

g) Review and report relevant 

activities to the Ministry; 

(ဇ) ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််း  ံ ွေ့ ပ  ြို်းတ ်ုးတက်ထရ်းအတ က် 

သုထတသနပြြိုလုြ်ထလ လောပခင််း၊ စောတမ််း ပြြိုစုပခင််း၊ 

h) Undertake research, studies, and 

reports to support the 

development of the tourism 

sector; 

(စ ) ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းထဆောငရ် က်သူမ ော်းက 

လုြ်ငန််းထဆောငရ် က်ရောတ င ်ထတ ွေ့  ကံြိုရသည ် 

အခက်အခွဲမ ော်းက ု တငပ်ြလောြါက သက်ဆ ငုရ်ော 

ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းထကေ်ာမတ သ ု   လမ််းညွှနမ်ှု ပြြိုန ငုရ်န ်

တငပ်ြပခင််း။ 

i) Report challenges faced by 

Tourism Businesses to the 

Regional Tourism Working 

Committee to seek guidance for 

support. 

အခန်ီး(၉) 

ဘဏ္ဍာဒင ဒ ကီး ရယသူံိုီးစ  ြှု 

CHAPTER (9) 

ACQUIRING FINANCIAL RESOURCES 

၁၂။ ဝနက်က ်းဌောနသည ်ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း 

ထရရှည ် ံွေ့ ပ  ြို်းတ ်ုးတကထ်စထရ်းအတ က ်- 

 

12. The Ministry shall promote the 

sustainable development of the 

tourism sector by: 

(က) ဗဟ ထုကော်မတ မှ သထဘောတသူည  ်

စ မံက န််းမ ော်းက  ုအထကောငအ် ညထ် ော်ထဆောငရ် က် 

န ငုရ်န ်န ငုင်ထံတော်၏ နစှစ်ဉ အရအသံ်ုး ခန  မှ်န််းထပခ 

ထင စောရင််းတ င ် ည သ် င််းထ ော်ပြန ငုထ်ရ်းအတ က ် 

ပြညထ် ောငစု်အစ ်ုးရအ  ွဲွေ့သ ု   တငပ်ြရမည။် 

a) Submitting projects approved by 

the Central Committee of National 

Tourism Development to the 

Union Government in order for 

these projects to be included in 

the union budget and 

implemented; 

(ခ) ပြည်ြန ငုင်မံ ော်း၊ န ငုင်တံကောအ  ွဲွေ့အစည််းမ ော်း၊ 

ပြညတ် င််းအ  ွဲွေ့အစည််းမ ော်း မံှ ထင ထ က်းနငှ  ်

နည််းြညော အကအူည မ ော်းရယ၍ူ ထဆောငရ် က ်

န ငုသ်ည။် 

b) Obtaining financial and technical 

support from foreign countries, 



domestic and international 

organizations. 

အခန်ီး (၁၀) 

ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးဒဆာငရ် ကသ်ြူျာီး၏ တာဝန် နငှ  ်

အခ င အ်ဒရီးြျာီး 

CHAPTER (10) 

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF 

TOURISM BUSINESSES 

၁၃။ ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထဆောငရ် ကသ်မူ ော်းသည-် 13. Businesses in the Tourism sector have 

the right to: 

(က) ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းဆ ငုရ်ော လ ငုစ်ငမ် ော်းက ု 

သတ်မှတ်ပြဋ္ဌောန််းခ က်မ ော်းနငှ အ်ည  ထလ ောက် ော်းခ င  ်

ရှ သည။် 

a) apply for Licences related to the 

tourism sector as prescribed by law; 

(ခ) ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််း ဝနထ်ဆောငမ်ှုမ ော်းနငှ  ်

စြ်လ ဉ်း၍ အခက်အခွဲတစ်စုံတစ်ရော ပ စ်ထြေါ်လောြါက 

ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းထကေ်ာမတ ၊ ဝနက်က ်းဌောန၊ ထေသဆ ငုရ်ော 

ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းထကေ်ာမတ  သ ု  မဟုတ် ဦ်းစ ်း ဌောနသ ု   

တငပ်ြခ င ရ်ှ သည။် 

b) report any challenges they have 

related to Tourism Services to the 

Tourism Working Committee, 

Ministry, Regional Tourism 

Working Committee, or 

Directorate. 

၁၄။ ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း ထဆောငရ် ကသ်မူ ော်းသည ်- 14. Businesses in the Tourism sector have 

the responsibility to: 

(က) တောဝနသ် ၍ ထရရှညတ်ညတ်ံ ထစထသော 

နည််းလမ််းပ င  ်လြ်ုက ငုရ်မည။် 

a) Operate in a responsible and 

sustainable manner; 

(ခ) ပမန်မော ယဉထက ်းမှုအထမ အနစ်ှမ ော်း၊ ရ ု ်းရော 

ဓထလ  ုံ်းတမ််းအစဉအလောမ ော်းနငှ  ်သဘောဝ ြတ်ဝန််း 

က င ်  န််းသ မ််းကောက ယ် ထစောင ထ်ရှောကထ်ရ်းက  ု

အထလ်း ော်း ထဆောငရ် ကရ်မည။် 

b) Safeguard traditions and culture, 

and conserve the natural 

environment of Myanmar; 

(ဂ) ဤဥြထေြါ ပြဌောန််းခ ကမ် ော်းနငှ  ်

ဤဥြထေအရ  တုပ်ြနထ်သော နည််းဥြထေမ ော်း၊ အမ န   ်

ထ ကော်ပငောစော၊  အမ န  န်ငှ  ်ညွှန ်ကော်းခ ကမ် ော်းက  ု

တ က စ ော လ ကုန်ောထဆောငရ် ကရ်မည။် 

c) Comply with the provisions 

outlined in this Law, as well as any 

other rules, notifications, orders, 

and directives issued under this 

Law; 



(ဃ) ခရ ်းသည်မ ော်း၏ အထပခခံ က န််းမောထရ်း၊ 

လုံပခံြိုထရ်းနငှ  ်ထဘ်းအနတရောယ်ကင််းရှင််းထရ်းတ ု  က  ု  

ထဆောငရ် က်ရမည။် 

d) Ensure basic health, security and 

safety of tourists; 

(င) ခရ ်းသညမ် ော်း၏ ြုဂဂ ြိုလထ်ရ်းဆ ငုရ်ော 

အခ ကအ်လကမ် ော်းက  ု  န််းသ မ််းကောက ယရ်မည။် 

e) Protect the privacy and personal 

data of Tourists; 

(စ) တညဆ်ွဲဥြထေမ ော်းနငှ အ်ည  ထြ်းထဆောငရ်န ်

တောဝနရ်ှ ထသော အခ နအ်ခမ ော်းက  ုသကဆ် ငုရ်ောဌောန 

မ ော်းသ ု   ထြ်းသ င််းရမည။် 

f) Pay taxes in accordance with the 

existing laws to the relevant 

departments. 

(ဆ) လ ငုစ်ငဆ် ငုရ်ော စည််းကမ််းခ ကမ် ော်းက  ု

လ ကုန်ောထဆောငရ် ကရ်မည။် 

g) Comply with Licence requirements. 

အခန်ီး(၁၁) 

ကက  တငခ် င မ်ပ ချကဒ်လ ာကထ်ာီးမခငီ်း 

CHAPTER (11) 

APPLYING FOR PRIOR PERMITS 

၁၅။ ဟ တုယလ်ြ်ုငန််း သ ု  မဟတု ်

တည််းခ ရု ြ်သောလြ်ုငန််းလြ်ုက ငုမ်ည သ်သူည် 

တညဆ်ွဲဥြထေ တစရ်ြ်ရြ် အရ အပခော်းနည််းလမ််းပ င  ်

ထ ော်ပြ ော်းပခင််းမရှ လ င ်လြ်ုငန််းစတင ်

အထကောငအ် ညမ်ထ ော်မ  ဟ တုယ ်သ ု  မဟတု ်

တည််းခ ရု ြ်သော အထဆောကအ်အံု တစခ်ခု ု

ထဆောကလ်ြ်ုပခင််းနငှ  ်ပြြိုပြငမ် မ််းမံပခင််းတ ု   

ပြြိုလြ်ုလ ြုါက ထေသဆ ငုရ်ောခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််း 

ထကေ်ာမတ သ ု   သတ်မှတ် ော်းထသောနည််းလမ််းမ ော်း 

နငှ အ်ည  ကက ြိုတငခ် င ပ်ြြိုခ က် ထလ ောက ်ော်းရမည။် 

15. Anyone who intends to operate a 

hotel or guesthouse must seek prior 

permission from the Regional Tourism 

Working Committee before commencing 

to build or renovate a hotel or 

guesthouse, in accordance with the 

designated procedures, unless otherwise 

allowed under existing law. 

၁၆။ ဤဥြထေ မပြဋ္ဌောန််းမ က ဟ တုယလ်ြ်ုငန််း 

သ ု  မဟတု ်တည််းခ ရု ြ်သောလြ်ုငန််း လြ်ုက ငု ်

မည သူ်သည် ဝနက်က ်းဌောန ံမှ အထဆောက်အအုံ 

ထဆောက်လုြ်ပခင််း ကက ြိုတငခ် င ပ်ြြိုခ က် ရရှ ခွဲ ပြ ်းပ စ်ြါက 

 ြ်မံထလ ောက် ော်း ရန ်မလ ုအြ်ထတော ဘွဲ 

လုြ်ငန််းလ ငုစ်ငက်  ုထေသဆ ငုရ်ောခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််း 

ထကေ်ာမတ သ ု   ဆက်လက် ထလ ောက် ော်း ရမည။် 

16. Anyone, who has already obtained 

prior permission from the Ministry for 

building or renovating a Hotel or 

Guesthouse on the date this Law is 

enacted, is required to apply for a Licence 

from the Regional Tourism Working 

Committees without being required to 

resubmit the application. 

၁၇။ ြုေမ် ၁၅ ြါ ကက ြိုတငခ် င ပ်ြြိုခ က ်

ထလ ောက ်ော်းပခင််းနငှ  ်စြ်လ ဉ်း၍ ထေသဆ ငုရ်ော 

17. Regional Tourism Working 

Committees have the right to approve, 



ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကော်မတ က သတမ်ှတခ် ကမ် ော်း 

နငှ အ်ည  ခ င ပ်ြြိုပခင််း၊ ပငင််းြယပ်ခင််း သ ု  မဟတု ်

ခ င ပ်ြြိုခ ကက်  ုပြငဆ်ငပ်ခင််း ပြြိုန ငုသ်ည။် 

reject or amend the application for prior 

permission as mentioned in section 15 of 

this law. 

အခန်ီး (၁၂) 

လ ိုငစ်င ်

CHAPTER (12) 

LICENSING 

၁၈။ ထအောက်ထ ေ်ာပြြါ လုြ်ငန််းအမ  ြို်းအစော်း 

တစ်ခုခ င််းစ အတ က် ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းတစ်ရြ်ရြ်က  ု

ထဆောငရ် က်လ သူုသည် လ ငုစ်ငရ်ရှ ရန ်သတ်မှတ်ခ က် 

နငှ အ်ည  ထေသဆ ငုရ်ောခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းထကေ်ာမတ သ ု   

ထလ ောက် ော်း ရမည ်- 

(က) ခရ ်းလညှ လ်ညထ်ရ်းလြ်ုငန််း၊ 

(ခ) ဟ တုယလ်ြ်ုငန််း၊ 

(ဂ) တည််းခ ရု ြ်သောလြ်ုငန််း၊ 

(ဃ) ဧည လ်မ််းညွှနလ်ြ်ုငန််း၊ 

(င) ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းဆ ငုရ်ော အပခော်းဝနထ်ဆောငမ်ှု 

လြ်ုငန််း။ 

18. Individuals intending to operate any of 

the tourism activities listed below must 

apply for a licence from the relevant 

regional tourism working committee, in 

accordance with the requirements: 

a) Tour Operator Business 

b) Hotel Business 

c) Guesthouse Business 

d) Tour Guide Business 

e) Other Tourism related Services 

၁၉။     ထေသဆ ငုရ်ောခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကော်မတ သည် 

လ ငုစ်ငထ်လ ောက ်ော်းခ ကက်  ုသတမှ်တခ် ကမ် ော်းနငှ  ်

ည ည တပ်ခင််း ရှ ၊ မရှ  စ စစပ်ြ ်းထနောက−် 

19. Relevant Regional Tourism Working 

Committee, after examining the licence 

application to determine whether or not it 

is in accordance with the requirements, 

shall: 

(က)  ည ည တြ်ါက ထလ ောက ်ော်းသအူော်း 

သတမ်ှတ ်ော်းထသော လ ငုစ်ငထ် က်းက  ု

ထြ်းထဆောငထ်စပြ ်း  ကန   ်ကောမှု မရှ ထစဘွဲ 

လ ငုစ်င ်တုထ်ြ်းရမည။် 

a) issue a licence without delay if it is 

in accordance with the 

requirements, following the receipt 

of the designated fee; 

(ခ) မည ည တြ်ါက လ ငုစ်င ်တုထ်ြ်းရန ်

ပငင််းြယရ်မည။် 

b) refuse to issue the licence, if it is 

not in accordance with the 

requirements. 

၂၀။ လ ငုစ်င ်သကတ်မ််းတ ်ုးပမြှင ပ်ခင််းက  ု

ထအောကြ်ါအတ ငု််း ထဆောငရ် ကရ်မည-် 

20. Anyone who desires to renew a 

Licence on expiry shall: 

 



(က) လ ငုစ်င ်သကတ်မ််း တ ်ုးပမြှင လ် သုသူည ်

သတမှ်တခ် ကမ် ော်းနငှ အ်ည  ထေသဆ ငုရ်ောခရ ်းသ ော်း 

လြ်ုငန််းထကေ်ာမတ သ ု   ထလ ောက ်ော်းရမည။် 

a) apply to the relevant regional 

tourism working committee in 

accordance with the requirements; 

(ခ) ထေသဆ ငုရ်ောခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းထကေ်ာမတ သည် 

ြုေမ်ခ ွဲ (က)အရ  ထလ ောက် ော်းခ က်က  ုစ စစ်၍ 

သတမ်ှတ ် ော်းထသောအခထ က်းထင က  ု

ထြ်းထဆောငထ်စပြ ်း လြ်ုငန််းလ ငုစ်ငက် ု သကတ်မ််းတ ်ုး 

ထဆောငရ် ကထ်ြ်းရမည။် 

b) receive a Licence extension once 

the regional tourism working 

committee has scrutinized the 

application and the designated 

licence fees have been paid. 

၂၁။ လ ငုစ်ငသ်ကတ်မ််းသည ်သံ်ုးနစှ ်ပ စသ်ည။် 21. A Licence shall be valid for three years. 

၂၂။ ဤဥြထေပြဋ္ဌောန််းပခင််း မပြြိုမ က လ ငုစ်င ်

ရရှ ပြ ်းပ စသ်ည  ်ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း ထဆောငရ် ကထ်နသ ူ

မ ော်းသည ်ရရှ  ော်းထသောလ ငုစ်ငြ်ါသကတ်မ််း 

ကနုဆ်ံ်ုးသညအ်   ဆကလ်က ်ထဆောငရ် ကန် ငုသ်ည။် 

လ ငုစ်င ်သက်တမ််းကုနဆုံ််းသည အ်ခါ ဆက်လက် 

ထဆောငရ် က်လ လု င ်လ ငုစ်ငသ်က်တမ််းတ ်ုးပမြှင ထ်ြ်းရန ်

ထေသဆ ငုရ်ော ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကေ်ာမတ သ ု   

သတမှ်တခ် ကမ် ော်းနငှ အ်ည  ထလ ောက ်ော်းရမည။် 

22. All holders of current Licences at the 

date of adoption of this Law shall be 

permitted to continue to operate until the 

date of expiry of their Licence. Upon 

expiry of their Licence, should they wish to 

continue operations, they should apply to 

the relevant regional tourism working 

committee for a licence renewal in 

accordance with the requirements. 

၂၃။  ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း လ ငုစ်ငတ်စရ်ြ်ရြ် 

ရရှ  ော်းသသူည ် ဧည လ်မ််းညွှနလ်ြ်ုငန််းလ ငုစ်ငမ်အှြ 

အပခော်း ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း လ ငုစ်ငတ်စရ်ြ်ရြ်က  ု

အပခော်းသတူစဦ််းတစထ်ယောက ် ံလွှွဲထပြောင််းလ ြုါက 

ထေသဆ ငုရ်ော ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကေ်ာမတ သ ု   

သတမှ်တခ် ကမ် ော်းနငှ အ်ည  ထလ ောက ်ော်းရမည။် 

23. With the exception of a Tour Guide 

Licence, should any holder of a Licence for 

Tourism activities desire to transfer their 

Licence to someone else, they shall apply 

to the relevant regional tourism working 

committee in accordance with the 

requirements. 

၂၄။ ြုေမ် ၂၃ အရ လ ငုစ်ငလ်ွှွဲထပြောင််းရန ်

ထလ ောက် ော်းခ က်က ု လက်ခံရရှ သည  ်ထေသဆ ငုရ်ော 

ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကောမ်တ သည် လ ငုစ်ငလ်ွှွဲထပြောင််း 

လကခ်နံ ငုထ်ရ်းအတ က ်သတမှ်တခ် ကမ် ော်းနငှ  ်

ည ည တပ်ခင််း ရှ ၊ မရှ  စ စစပ်ြ ်း လွှွဲထပြောင််း ခ င ပ်ြြိုပခင််း 

သ ု  မဟတု ်လွှွဲထပြောင််းခ င ပ်ြြိုရန ်ပငင််းြယပ်ခင််း 

ပြြိုန ငုသ်ည။် 

24. On receipt of the application to 

transfer the Licence under Section 23, the 

relevant regional tourism working 

committee shall examine it to determine 

whether or not it is in accordance with the 

requirements, and shall either approve or 



refuse the transfer of the Licence to the 

individual or organization concerned. 

၂၅။ လ ငုစ်ငရ်ရှ သသူည် ကောလ 

အကန  အ်သတပ် င  ်ရုြ်သ မ််းပခင််းခရံလ ငပ် စထ်စ၊ 

ြယ ် ကပ်ခင််းခရံလ င ်ပ စထ်စ လ ငုစ်ငက်  ု

ထေသဆ ငုရ်ော ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကေ်ာမတ သ ု   

ပြနလ်ညအ်ြ်နှရံမည။် 

25. Where a Licence is temporarily 

suspended, withdrawn or cancelled, it 

shall be returned to the relevant regional 

tourism working committee. 

အခန်ီး (၁၃) 

စ ြံခန  ်ခ  ဒရီးနညီ်းလြ်ီးအရ အဒရီးယမူခငီ်းနငှ  ်

အယခူံမခငီ်း 

CHAPTER (13) 

ADMINISTRATIVE ACTIONS AND 

APPEAL 

၂၆။ ထေသဆ ငုရ်ောခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းထကေ်ာမတ သည် 

လ ငုစ်ငရ်ရှ သူက လ ငုစ်ငြ်ါ စည််းကမ််းခ က်တစ်ရြ်ရြ် 

က ု ထ ောက်  က်လ င ် သုူအော်းထအောက်ြါ 

စ မံခန  ခ် ွဲထရ်းဆ ုငရ်ော အမ န  တ်စ်ရြ်ရြ်ပ စ်ထစ၊ 

တစ်ရြ် က်ြ ု၍ ပ စထ်စ ခ မှတန် ငုသ်ည-် 

(က) သတ ထြ်းပခင််း၊ 

(ခ) လ ငုစ်ငက်  ုကောလအကန  အ်သတပ် င  ်

ရုြ်သ မ််းပခင််း၊ 

(ဂ) လ ငုစ်ငက်  ုြယ ် ကပ်ခင််း၊ 

(ဃ) နောမညြ် ကစ်ောရင််းတငသ် င််းပခင််း။ 

26. If a Licence holder violates any Licence 

terms, or violates any of the prohibitions 

mentioned, the relevant Regional Tourism 

Working Committee can impose one or 

more of the following administrative 

actions. 

a) Warning 

b) Temporary suspension of Licence 

c) Cancellation of Licence 

d) Blacklisting. 

၂၇။ ထေသဆ ငုရ်ောခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကော်မတ က 

ခ မှတသ်ည  ်စ မံခန  ခ် ွဲထရ်းဆ ငုရ်ော အမ န  က်  ု

မထက နြ်သ ူသည ်ယင််းအမ န  က်  ု

လကခ်ရံရှ သည ထ်န  မှ ရကထ်ြါင််း ၃၀ အတ င််း 

ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကေ်ာမတ သ ု   အယခူ ံ

ဝငထ်ရောကန် ငုသ်ည။် 

27. Any person who disagrees with the 

administrative action taken by the relevant 

Regional Tourism Working Committee 

may appeal to the Tourism Authority 

within 30 days of the date of receipt of 

that sanction. 

၂၈။ ြုေမ် ၂၇ အရ အယူခံဝငထ်ရောက်ပခင််းအထြေါ် 

ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းထကေ်ာမတ သည် ထေသဆ ုငရ်ောခရ ်းသ ော်း 

လုြ်ငန််းထကေ်ာမတ ကခ မှတ်သည  ်အမ န  က်  ုပြငဆ်ငပ်ခင််း၊ 

ြယ်  က်ပခင််း သ ု  မဟုတ် အတည်ပြြိုပခင််း ပြြိုန ငုသ်ည်။ 

28. The Tourism Working Committee may 

amend, cancel or confirm the sanction on 

an appeal taken under section 27, which is 

imposed by the Regional Tourism 

Working Committee. 



၂၉။ ြုေမ် ၂၈ အရ ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကော်မတ က 

ခ မှတ်ထသော ဆံု်းပ တ်ခ က်သည် အပြ ်းအပြတ ်

ပ စထ်စ ရမည။် 

29. The decision taken by the Tourism 

Working Committee under Section 28 

shall be considered final. 

အခန်ီး (၁၄) 

တာီးမြစခ်ျကြ်ျာီး 

CHAPTER (14) 

RESTRICTIONS 

၃၀။ မညသ်မူ − 

(က) လ ငုစ်ငမ်ရှ ဘွဲ ဧည လ်မ််းညွှနလ်ြ်ုငန််း 

မပြြိုလြ်ုရ။ 

(ခ) ဧည လ်မ််းညွှနလ်ြ်ုငန််းလ ငုစ်ငက် ု 

လွှွဲထပြောင််းပခင််းနငှ  ်လကခ်ပံခင််း မပြြိုရ။ 

(ဂ)       လ ငုစ်ငမ်ရှ ဘွဲခရ ်းလညှ လ်ညထ်ရ်းလြ်ုငန််း၊ 

ဟ တုယလ်ြ်ုငန််း၊ တည််းခ ရု ြ်သောလြ်ုငန််း သ ု  မဟုတ် 

ခရ ်းသ ော်းလုြ်ငန််းဆ ငုရ်ော အပခော်း 

ဝနထ်ဆောငမ်ှုလုြ်ငန််းမ ော်း မပြြိုလြ်ုရ။ 

30. No one shall: 

a) Provide tour guide services 

without a licence. 

b) Transfer or accept tour guide 

services. 

c) Operate Tour Operator Business, 

Hotel Business, Guesthouse 

Business, or other tourism related 

services without a licence. 

၃၁။  မညသ်မူ  ဤဥြထေအရ ခ င ပ်ြြိုခ ကမ်ရှ ဘွဲ 

ထအောကထ် ော်ပြြါ လြ်ုငန််းလ ငုစ်င ်အသ ်းသ ်းအော်း 

လွှွဲထပြောင််းပခင််း၊ လကခ်ပံခင််းမပြြိုရ- 

(က) ဟ တုယလ်ြ်ုငန််းလ ငုစ်င၊် 

(ခ) တည််းခ ရု ြ်သောလြ်ုငန််းလ ငုစ်င၊် 

(ဂ) ခရ ်းလညှ လ်ညထ်ရ်းလြ်ုငန််းလ ငုစ်ငန်ငှ  ်

ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းဆ ငုရ်ော အပခော်းဝနထ်ဆောငမ်ှုလြ်ုငန််း 

လ ငုစ်င။် 

31. No one, without a permission 

obtained according to this Law, shall 

transfer or accept the following licences: 

a) Hotel Business Licence; 

b) Guesthouse Business Licence; 

c) Tour Operator Licence and other 

Tourism related Services Licence. 

အခန်ီး (၁၅) 

မပစေ်ဏ်ြျာီး 

 

CHAPTER (15) 

PENALTIES 

 

၃၂။ မညသ်မူဆ  ုြုေမ် ၃၀၊ ြေုမ်ခ ွဲ(က) သ ု  မဟတု ်

ြုေမ်ခ ွဲ (ခ)ြါ တော်းပမစခ် ကက်  ုထ ောက ် က ်က ျူ်းလ န ်

ထ ကောင််း ပြစမ်ှု ငရ်ှော်း စ ရငပ်ခင််းခရံလ င ်

  သုကူ ကု ြ် ငါ်းသ န််း ကမ်ြ ုထသော ထင ေဏ္ခ် မှတ ်

ရမည။် 

32. Whosoever commits an offence under 

section 30 (a) or (b) shall, if convicted, be 

liable to a fine of not exceeding five lakhs 

kyats. 

၃၃။ မညသ်မူဆ  ုြုေမ် ၃၀၊ ြေုမ်ခ ွဲ 

(ဂ)ြါတော်းပမစခ် ကက်  ုထ ောက ် ကက် ျူ်းလ နထ် ကောင််း 

ပြစမ်ှု ငရ်ှော်း စ ရငပ်ခင််း ခရံလ င ်  သုကူ  ု

33. Whosoever commits an offence under 

session 30 (c) shall, if convicted, be liable 

to imprisonment for a term not exceeding 



တစန်စှ ်ကမ်ြ ုထသော ထ ောငေ်ဏ္ပ် စထ်စ၊ 

က ြ်သ န််းနစှရ်ော က ်မြ ုထသော ထင ေဏ္ပ် စထ်စ၊ 

ေဏ္န်စှရ်ြ်လံ်ုးပ စထ်စ ခ မှတရ်မည။် 

one year or a fine of two hundred lakhs 

kyats, or both. 

၃၄။ မညသ်မူဆ  ုြုေမ် ၃၁၊ ြုေမ်ခ ွဲ (က) 

ြါတော်းပမစခ် ကက်  ုထ ောက ် ကက် ျူ်းလ နထ် ကောင််း 

ပြစမ်ှု ငရ်ှော်း စ ရငပ်ခင််း ခရံလ င ်  သုကူ  ု

တစန်စှ ်ကမ်ြ ုထသော ထ ောငေ်ဏ္ပ် စထ်စ၊ က ြ် 

သ န််းတစရ်ော ကမ်ြ ုထသော ထင ေဏ္ ်ပ စထ်စ၊ 

ေဏ္န်စှရ်ြ်လံ်ုးပ စထ်စ ခ မှတရ်မည။် 

34. Whosoever commits an offence under 

session 31 (a) shall, if convicted, be liable 

to imprisonment for a term not exceeding 

a year or a fine of one hundred lakhs 

kyats, or both. 

၃၅။ မညသ်မူဆ  ုြုေမ် ၃၁၊ ြုေမ်ခ ွဲ (ခ) 

ြါတော်းပမစခ် ကက်  ု ထ ောက ် ကက် ျူ်းလ နထ် ကောင််း 

ပြစမ်ှု ငရ်ှော်း စ ရငပ်ခင််း ခရံလ င ်  သုကူ  ု

ထပခောကလ် ကမ်ြ ုထသော ထ ောငေ်ဏ္ပ် စထ်စ၊ က ြ် 

သ န််းငါ်းဆယ ်ကမ်ြ ုထသော ထင ေဏ္ ်ပ စထ်စ၊ 

ေဏ္န်စှရ်ြ်လံ်ုးပ စထ်စ ခ မှတရ်မည။် 

35. Whosoever commits an offence under 

session 31 (b) shall, if convicted, be liable 

to imprisonment for a term not exceeding 

6 months or a fine of fifty lakhs kyats, or 

both. 

၃၆။ မညသ်မူဆ  ုြုေမ် ၃၁၊ ြုေမ်ခ ွဲ (ဂ) 

ြါတော်းပမစခ် ကက်  ုထ ောက ် ကက် ျူ်းလ နထ် ကောင််း 

ပြစမ်ှု ငရ်ှော်း စ ရငပ်ခင််းခရံလ င ်  သုကူ  ု

ထပခောကလ် ကမ်ြ ုထသော ထ ောငေ်ဏ္ပ် စထ်စ၊ 

က ြ်သ န််းသံ်ုးဆယ ်ကမ်ြ ထုသော ထင ေဏ္ ်ပ စထ်စ၊ 

ေဏ္န်စှရ်ြ်လံ်ုးပ စထ်စ ခ မှတရ်မည။် 

36. Whosoever commits an offence under 

session 33 (c) shall, if convicted, be liable 

to imprisonment for a term not exceeding 

6 months or a fine of thirty lakhs kyats, or 

both. 

အခန်ီး (၁၆) 

အဒထ ဒထ  

CHAPTER (16) 

GENERAL 

 

၃၇။ ဗဟ ထုကော်မတ ၊ ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကော်မတ ၊ 

ထေသဆ ငုရ်ောခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကော်မတ ၌ အ  ွဲွေ့ဝင ်

ပ စ်ထသော န ငုင်ံ ဝန ်မ််းမဟုတ်သူမ ော်းက  ုဤဥြထေြါ 

လုြ်ငန််း တောဝနမ် ော်း ထဆောငရ် ကထ်နစဉအတ င််း 

ရောဇသတက်က ်းြေုမ် ၂၁ အရ ပြညသ်ူ  ဝန ်မ််း 

ပ စသ်ညဟ် ုမှတယ်ရူမည။် ယင််းအ  ွဲွေ့ဝငတ် ု  သည ်

လစော၊ စရ တန်ငှ  ်ခ  ်းပမြှင ထ်င က  ုပြညထ် ောငစ်ုအစ ်ုးရ 

အ  ွဲွေ့က သတမ်ှတသ်ည အ်တ ငု််း ခစံော်းခ င ရ်ှ သည။် 

 

37. Members of the Central Committee, 

Tourism Working Committee, Regional 

Tourism Working Committee who are not 

civil servants, shall be regarded as public 

servants for the purposes of the Criminal 

Code Section 21 while undertaking 

responsibilities related to this Law. These 

members shall have the right to enjoy 



gratuities and allowances as allowed by 

the Union Government. 

၃၈။ ဤဥြထေြါ ပြစမ်ှုမ ော်းက  ုရွဲအထရ်းယြူ ုငခ် င  ်

ရှ ထသော ပြစမ်ှုမ ော်းအပ စ ်သတမ်ှတသ်ည။် 

38. Offences mentioned in this law shall 

be deemed as cognizable offences. 

၃၉။ ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််းခ ကမ် ော်းက  ု

အထကောငအ် ညထ် ော်ထဆောငရ် ကရ်ောတ င-် 

39. In implementing the provisions in this 

Law, 

(က) ဝနက်က ်းဌောနသည ်နည််းဥြထေ၊ စည််းမ ဉ်းနငှ  ်

စည််းကမ််းမ ော်းက  ုပြညထ် ောငစ်ုအစ ်ုးရအ  ွဲွေ့၏ 

သထဘောတညူ ခ ကပ် င  ်တုပ်ြနန် ငုသ်ည။် 

a) the Ministry may, with the consent 

of the Union Government, issue 

by-laws, rules, and regulations. 

(ခ) ဝနက်က ်းဌောနနငှ  ်ခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််း 

ထကော်မတ သည ်အမ န  ထ် ကေ်ာပငောစော၊ အမ န  ၊် 

ညွှန ်ကော်းခ က် နငှ  ်လုြ် ုံ်းလုြ်နည််းမ ော်းက  ု

ဗဟ ထုကေ်ာမတ ၏ သထဘောတူည ခ က်ပ င  ် ုတ်ပြန ်

န ငုသ်ည။် 

b) the Ministry and the Tourism 

Working Committee may, with the 

consent of the Central Committee, 

issue notifications, orders, 

directives and procedures. 

(ဂ)      ထေသဆ ငုရ်ောခရ ်းသ ော်းလြ်ုငန််းထကော်မတ သည် 

ဗဟ ထုကော်မတ ၏ သထဘောတညူ ခ ကပ် င  ်အမ န  န်ငှ  ်

ညွှန ်ကော်းခ ကမ် ော်းက  ု တုပ်ြနန် ငုသ်ည။် 

c) the Regional Tourism Working 

Committee may, with the consent 

of the Tourism Development 

Central Committee, issue orders 

and directives. 

(ဃ) ဦ်းစ ်းဌောနသည ်အမ န  န်ငှ  ်ညွှန ်ကော်းခ က ်

မ ော်းက  ုဝနက်က ်းဌောန၏ သထဘောတညူ ခ ကပ် င  ်

 တုပ်ြန ်န ငုသ်ည။် 

d) the Directorate may, with the 

consent of Ministry, issue 

notifications and directives. 

၄၀။ ပမနမ်ောန ငုင်ဟံ တုယန်ငှ ခ်ရ ်းသ ော်းလောထရ်း 

ဥြထေ (န ငုင်ထံတောပ်င မ်ဝြ်ြ ပြော်းမှု တညထ်ဆောကထ်ရ်း 

အ  ွဲွေ့ ဥြထေအမှတ၁်၄/၉၃)က  ုဤဥြထေပ င  ်

ရုြ်သ မ််းလ ကုသ်ည။် 

40. The Hotel and Tourism Law (State Law 

and Order Restoration Council Law No. 

14/93) is hereby withdrawn by this Law. 

ပြညထ် ောငစ်ုသမမတပမနမ်ောန ငုင်ထံတော်  ွဲွေ့စည််းြုံအထပခ

ခဥံြထေအရကျွန်ြ်ုလကမ်ှတထ်ရ်း  ်ုးသည။် 

I sign it in accordance with the 

Constitution of the Republic of the Union 

of Myanmar. 

(ြုံ) ဝင််းပမင  ်

န ငုင်ထံတော် သမမတ 

ပြညထ် ောငစ်ုသမမတပမနမ်ောန ငုင်ထံတော် 

Win Myint 

President 

Republic of the Union of Myanmar 

 


