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ျမန္မာႏုိင္ငံံ၏ဆက္သြယ္ေရးက႑ 

(အက်ဥ္းခ်ဳပ္) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
၁။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းကာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ ႀကီးမားစြာေျပာင္းလဲျခင္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ ႀကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲလာခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္ပုိင္းအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို  ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး Myanma Posts and Telecommunications 
(MPT) တစ္ခုတည္းကသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ခုတည္း ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ္လည္း အရည္အေသြးမွာ ေကာင္းမြန္ျခင္း 
မရိွပဲ  ဆက္သြယ္မႈ ခက္ခဲခဲ႔ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အသံၾကည္လင္မႈမရိွျခင္း၊ ေခၚဆိုရခက္ခဲျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္လည္း ၾကံဳရပါ သည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးတိုးတက္မႈတြင္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္ျခင္းမရိွမႈမွာ အဟန္႕အတား တစ္ရပ္ပင္ 
ျဖစ္ခ့ဲရပါသည္။ 

သို႕ေသာ္ ၂၀၁၃ခုနွစ္တြင္ ေနာ္ေဝးနုိင္ငံ၏ တယ္လီေနာ(Telenor Myanmar Limited)နွင့္ ကာတာနုိင္ငံ၏ အူရီဒူး 
(OoredooMyanmarLimited)တုိ႔အား ဆက္သြယ္ေရး လုိင္စင္ခြင့္ျပဳေပးခ့ဲျခင္း၊ KDDI မွ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းထံ 
နည္းပညာ ပံ့ပုိးကူညီမႈ စတင္ခဲ့ျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးေလာကတြင္း၌ ၾကီးမားစြာ ေျပာင္းလလဲာခဲ့ပါသည္။ 
ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား ဦးေဆာင္ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံ နယ္ပယ္အတြင္း ရင္းနီွးျမဳပ္နွံမႈ မ်ား 
စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပၚေပါက္လာကာ ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြင္း သိသိသာသာ တုိးတက္ေျပာင္းလလဲာလ်က္ ရိွပါသည္။ 

  ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားထဲတြင္ အထူးသျဖင့္ တုိးတက္ေနေသာအပုိင္းမွာ မုိဘုိင္းဖုန္းဆိုင္ရာ 
အေျခခံ အေဆာက္အအုံ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား၏ ပမာဏၾကီးမားေသာ ရင္းနီွးျမဳပ္နံွမႈမ်ား မဝင္ေရာက္လာမီ 
၂၀၁၁ခုနွစ္ပုိင္းနွင့္ ရင္းနီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားဝင္ေရာက္လာၿပီး ၂၀၁၆ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ အိမ္သုံး/ ရံုးသုံးဖုန္းမ်ား၊ မုိဘုိင္း ဖုန္းမ်ား၊ 
broadbandမ်ား သုံးစြသူဲဦးေရနွင့္ျပန္႕ႏံွ႕မႈႏႈန္းကုိၾကည့္လ်ွင္ အိမ္သုံးဖုန္းမ်ား သုံးစြဲမႈပမာဏသည္  တစ္ေသာင္း ေက်ာအ္ထိ 
ေလ်ာ့နည္းသြားျပီး ျပန္႕ႏံွ႕မႈႏႈန္းမွာလည္း (၁.၀၀%) မွ (၀.၉၄%) အထိ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရပါသည္။ ၎အေၾကာင္း 
ရင္းမွာ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ သာမန္အိမ္ေထာင္စုတစ္စုအတြင္း အိမ္သုံးဖုန္းပုိင္ဆုိင္သူ အေရအတြက္မွာ မရိွသေလာက္ နည္းပါးျပီး၊ 
ရုံးတစ္ရုံးတြင္လည္း (၁) လုံး သို႕မဟုတ္ (၂) လုံးခန္႕သာ ထားရိွေသာ အေျခအေနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ထိတိုင္ ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေန မရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံ၏ တယ္လီေနာႏွင့္ ကာတာႏိုင္ငံ၏အူရီဒူးတို႔႔ထံ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ေပးအပ္ 
ခဲ့ျခင္း၊ KDDIမ ွျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းထံ နည္းပညာပံ့ပိုးကူညီမႈစတင္ခဲ့ျခင္း စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ လ်င္ျမန္စြာ 
တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုုးျပဳႏိုင္မႈပ်ံ႕ႏွံ့မႈကိုၾကည့္လွ်င္လည္း ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ (၂%) ခန္႔ 
သာရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္္ (၈၉%) ခန္႕အထိ အဆ (၄၀)ခန္႕ တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာကာ လူေနမႈဘဝႏွင့္ စီးပြားေရးေလာက 
ကို ႀကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့ပါသည္။ 

ယခုကာလတြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳႏိုင္မႈ ျပန္႕ႏွံ႕မႈႏွုန္းနိမ့္ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕လာႏိုင္မည့္ အလား 
အလာရွိပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားလည္း အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လိုင္စင္ကုိ 
ရယူ၍ Broadbandေစ်းကြက္သို႕ ဝင္ေရာက္လာလ်က္ရွိပါသည္။ Broadband ျပန္႕ႏံွ႕မႈႏွဳန္းျမင့္မားပါက ပို႔လႊတ္ႏိုင္ေသာ ေဒတာ 
ပမာဏ ပိုမုိမ်ားျပားလာႏိုင္သည့္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အအံု ပိုမိုအဆင္ေျပစြာ အသံုးျပဳလာႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ ဤအခ်က္တို႔႔သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔႔၏ လူေနမႈဘဝကို ျပည့္စုံေစၿပီး စီးပြားေရးက႑ ေခတ္မီ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း 
မွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ စီးပြားေရးက႑လည္း တိုးတက္လာေစႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ 
ေနာင္အနာဂတ္တြင္ မ်က္ေခ်မျပတ္ အာရံုစူးစိုက္ထားသင့္ေသာ က႑တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ပုံ(၁) -  အိမ္သုံးဖုန္း၊ မုိဘုိင္းဖုန္း၊ broadbandသုံးစြသူဲဦးေရနွင့္ ျပန္႕ႏံွ႕မႈႏႈန္း 

  

 
ကိုးကားခ်က္ - ITUမွတဆင့္ စာေရးသ ူစုစည္းသည္။  

 
တစ္ဖက္တြင္ မုိဘုိင္းဖုန္းအေျခအေနကုိၾကည့္ပါက ၂၀၁၁ခုနွစ္တြင္ သုံးစြသူဲဦးေရ (၁,၂၄၃,၆၁၉)ဦး၊ အင္တာနက္ အသုံး 

ျပဳႏိုင္မႈ က်ယ္ျပန္႔မႈႏုွန္း (၂.၃၈%)  ျဖစ္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ သုံးစြသူဲဦးေရ (၄၈,၇၂၈,၃၉၉)ဦးနွင့္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္မႈ 
က်ယ္ျပန္႔မႈႏုွန္း (၈၉.၂၆%)အထိ ၾကီးမားစြာ တုိးျမင့္လာေၾကာင္း ေတြ ့ရိွရပါသည္။ အခ်ိန္တုိအတြင္း ဤမွ်ေလာက္ မ်ားျပားလွ 
ေသာ သုံးစြသူဲဦးေရကို လႊမ္းၿခံဳႏုိင္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရန္မွာ လြယ္ကူလွသည့္ အေျခအေန 
မဟုတ္သည့္တိုင္ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈတေလ်ွာက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ မရိွခ့ဲေသာေၾကာင့္ အဆင္ေျပေျပ တုိးတက္ေနသည္ဟုဆုိနိုင္ 
ပါသည္။  

၎မွာ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား၏ နည္းပညာျမင့္မားမႈ ျပယုဂ္တစ္ခုဟုလည္း ဆုိနိုင္ပါသည္။ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈနွုန္း အျမင့္မား 
ဆုံးကာလမွာ ၂၀၁၄ခုနွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ေစ်းနုွန္းခ်ိဳသာေသာ SIM ကဒ္မ်ားေပၚထြက္လာမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ယခင္က ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ SIM ကဒ္မွာ အင္မတန္ ေစ်းၾကီးလွျပီး၊ မုိဘုိင္းဖုန္း ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားမွာ လူကုံထံတစ္ခ်ိဳ႕သာျဖစ္ခ့ဲရာမွ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၅၀၀ (ယန္း၁၅၀)ခန္ ့ရိွေသာ SIM ကဒ္မ်ား ေပၚေပါက္ လာျပီး မည္သူမဆုိ ဝယ္ယူႏုိင္ေသာ အေနအထား 
ျဖစ္လာခ့ဲပါသည္။ 

ထ႔ိုအျပင္ အမ်ားျပည္သူတုိ ့သည္ မိုဘုိင္းဖုန္းဝယ္ယူရန္ ဆုိင္မ်ားတြင္စီတန္းကာ အလုအယက္ ဝယ္ယူၾကသည္ကုိလည္း 
ျမင္ေတြ ့ခ့ဲရပါသည္။ မုိဘုိင္းဖုန္းအား သုံးစြမဲႈပမာဏ အလြန္ျမင့္တက္ခဲ႕ေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ လက္ရိွတြင္ 
မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြသူဲ အလြန္မ်ားျပားခ့ဲေသာ အေျခအေနေက်ာ္လြန္၍ မုိဘုိင္းဖုန္းဆိုင္မ်ားတြင္ စီတန္းဝယ္ယူေနသည္ကုိ ေတြ ့ရခဲ 
ေသာ္လည္း 4G ဝန္ေဆာင္မွု စတင္မိတ္ဆက္ျခင္းနွင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာပါဝင္ေသာ မုိဘုိင္းဖုန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ေရာင္းခ် 
ျခင္းတုိ႕ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ မိုဘုိင္းဖုန္းအေပၚစိတ္ဝင္စားမုွ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဦးမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။  

ယခုကဲ့သို႕ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔အၾကား လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕နံွ႔လာမႈသည္ ေန႕စဥ္လူေနမႈဘဝအတြင္း မရိွ 
မျဖစ္ လုိအပ္ေနျခင္းကို ျပသလ်က္ရိွပါသည္။ မုိဘိုင္းဖုန္း ဝန္ေဆာင္မုွနယ္ပယ္မ်ားသည္လည္း တျဖည္းျဖည္းက်ယ္ျပန္႕လာၿပီး 
ျပည္တြင္းအခ်က္အခ်ာက်ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးေနရာမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးျပဳနုိင္ေသာ အေျခအေနျဖစ္လာပါသည္။ 
ထုိ႕အျပင္ အာရွေဒသအတြင္း အသုံးျပဳနုိင္ေသာေနရာမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ သုံးစဲြသူမ်ား အဆင္ေျပလွ်က္ရိွ ပါသည္။ 
လက္ေတြ႕တြင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ တည္ၿငိမ္လ်က္ရိွျပီး စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္လည္း တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳလာသည့္ 
အဆင့္အထိ တုိးတက္ဖြ႕ံျဖိဳးလာလ်က္ ရိွပါသည္။  

မုိဘုိင္းဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ကုမၸဏီအေရအတြက္မွာ ၂၀၁၆ခုနွစ္တြင္ MPT၊ တယ္လီေနာ၊ အူရီဒူးဟူ၍ ကုမၸဏီ (၃) ခု 
ရိွခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဗီယက္နမ္နုိင္ငံမွ Viettel က အရင္းအနီွးထည့္ဝင္ထားကာ ျမန္မာျပည္တြင္းကုမၸဏီ ဖက္စပ္ 
ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Myanmar National Tele & Communications Co., Ltd（Mytel）မွ (၄)ခု ေျမာက္ ကုမၸဏီအျဖစ္ 
ဆက္သြယ္ေရး လုိင္စင္ကုိ ရရိွခဲ့ပါသည္။ Mytelသည္ အေမရိကန္္ေဒၚလာ (၂) ဘီလီယံခန္႕ရိွေသာ ရင္းနီွးျမွဳပ္ႏံွမုွျဖင့္ ၂၀၁၈ခုနွစ္  

                 2011年                 2016年

契約者数（人） 普及率（％） 契約者数（人） 普及率（％）

固定電話 523,865 1.00 514,385 0.94

携帯電話 1,243,619 2.38 48,728,399 89.26

ブロードバンド 21,898 0.04 30,240 0.06

၂၀၁၁ခုနွစ္ ၂၀၁၆ခုနွစ္ 

သုံးစြသူဲ (ဦးေရ) က်ယ္ျပန္ ့နွုန္း (%) သုံးစြသူဲ (ဦးေရ) က်ယ္ျပန္ ့နွုန္း (%) 

အိမ္သုံး/ရံုးသုံးဖုန္း 

မိုဘုိင္းဖုန္း 

Broadband 
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အတြင္း လုပ္ငန္းစတင္ လည္ပတ္မည့္အစီအစဥ္ရွိပါသည္။  ျမန္မာနုိင္ငံမုိဘုိင္းဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီ (၂)ခု၊ 
ျပည္ပကုမၸဏီ (၂)ခုတို႕သည္ ပိုမုိေစ်းနုွန္းခ်ိဳသာျပီး ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား ေပးေဆာင္သြားမည္၊ ယွဥ္ျပိဳင္ 
သြားၾကမည္ ဆိုပါက ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ပုိမုိတုိးတက္လာနုိင္မည္ဟု ဆုိနုိင္ပါသည္။ 

ပုံ(၂)  -  အိမ္သုံး/ ရုံးသုံးဖုန္းနွင့္ မုိဘုိင္းဖုန္း ျပန္႕ႏံွ႕မႈႏႈန္း 

Year 
 

ပုံ(၂)   ပုံ (၃) - အိမ္သုံး/ ရုံးသုံးဖုန္းနွင့္ မုိဘုိင္းဖုန္း ျပန္႕ႏံွ႕မႈႏႈန္း 

Year 

 ပုံ(၂)   ပုံ (၄) - မုိဘုိင္းဖုန္း သုံးစြသူဲ ဦးေရႏွင့္ က်ယ္ ျပန္႕ႏံွ႕မႈႏႈန္း 

    
Year 

ကုိးကားခ်က္- ITU မွတဆင့္ စာေရးသူ စုစည္းသည္။  ကုိးကားခ်က္- ITU မွတဆင့္ စာေရးသ ူစုစည္းသည္။ 

 
၂။ Broadband ေစ်းကြက္တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရိွေနျခင္း 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္အတိုင္း ျမန္မာနုိင္ငံမုိဘုိင္းဖုန္း အေျခခံအေဆာက္အအုံမွာ ျပည္ပကုမ ၸဏီမ်ား ဦးေဆာင္မႈ 
ေၾကာင့္ အလ်င္အျမန္တုိးတက္ေနသည့္ အေနအထားတြင္ ရိွေနပါသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ မုိဘုိင္းဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ စမတ္ဖုန္း 
မ်ားက ေနရာယူထားၾကပါသည္။ မုိဘုိင္းဖုန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ တရုတ္နုိင္ငံမွ HUAWEI  နွင့္ ကုိရီးယားနုိင္ငံမွ  SAMSUNG  
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တို႔သည္  ရွယ္ယာအမ်ားစုကုိ ရယူထားလ်က္ရိွျပီး၊ အမ်ိဳးအစားသစ္အမ်ားအျပားကုိ ေရာင္းခ်လ်က္ ရိွပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
အဆိုပါ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျပည့္မီွလာျပီး အသုံးျပဳရ ပုိမိုအဆင္ေျပလာပါသည္။ အသုံးျပဳရျခင္း၏ အဓိက 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖုန္းေခၚဆုိမႈအျပင္ Facebookနွင့္ အင္တာနက္ေပၚမွတစ္ဆင့္ ေစ်းဝယ္ျခင္း စသည္တုိ႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 
သာမန္ျပည္သူ တုိ႕၏ Facebook အသုံးျပဳနုွန္းသည္ အလြန္ျမင့္မားလ်က္ရုိွၿပီး၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳေသာ ကုမၸဏီ 
မ်ားလည္း ရိွပါသည္။  

သုိ႕ေသာ္ မုိဘုိင္းဖုန္းအျပင္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကုိၾကည့္ပါက ထင္မွတ္သေလာက္ မဖြ ့ံျဖိဳးေသးဟု 
ဆုိနုိင္ပါသည္။ အိမ္သုံး/ ရုံးသုံးဖုန္းမ်ားကုိ ၾကည့္လ်ွင္ သုံးစြမဲႈပမဏ က်ဆင္းေနေၾကာင္း သိနုိင္သလုိ ေနာင္တြင္လည္း 
က်ယ္ျပန္႕လာမည့္ အလားအလာ မရိွေပ။ ယခုကာလတြင္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွရန္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာက႑မွာ Broadband 
ေစ်းကြက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ Broadband က်ယ္ျပန္႕မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၆ခုနွစ္တြင္ (၀.၀၆%)သာ ရွိခ့ဲျပီး သုံးစြသူဲမွာလည္း (၃) 
ေသာင္းက်ာ္သာရိွခဲ့သည့္အတြက္ အနာပတ္ကာလတြင္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္ ့လာႏိုင္ေခ် မ်ားပါသည္။ ထုိ ့အျပင္ Broadband ေစ်းကြက္ 
တုိးခ်ဲ႕မႈနွင့္ဆက္စပ္သည္ ့အင္တာနက္အသုံးျပဳႏိုင္မႈ က်ယ္ျပန္႕မႈႏႈန္းကုိၾကည့္ပါက ၂၀၁၆ခုနွစ္တြင္  (၂၀%)သာ ရွိခ့ဲျပီး၊ ရာခ္ုိင္ 
ႏႈန္းနိမ့္က်သည့္ အဆင့္တြင္သာ ရိွခဲ့သည္။  

အင္တာနက္အသုံးျပဳႏိုင္မႈ က်ယ္ျပန္႕မႈႏွုန္းသည္ ဂ်ပန္နုိင္ငံတြင္ (၉၀%)၊ မေလးရွားနုိင္ငံတြင္(၇၀%)၊ ဗီယက္နမ္ 
နုိင္ငံတြင္ (၅၀%) ရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္လည္း ဆက္လက္ တုိးျမင့္နိုင္ေခ် အျပည့္အဝရိွသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ 
Broadband အေျခခံအေဆာက္အအုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို  ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဆုိပါက အင္တာနက္ 
အသုံးျပဳႏိုင္မႈ က်ယ္ျပန္႕မႈႏႈန္းလည္း တုိးတက္လာမည္မွာ မလြပဲင္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒတာပမာဏမ်ားစြာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ 
ေလေလ အင္တာနက္မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမ်ားစြာအား ဖန္တီးေပးလာႏိုင္ေလေလ ျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ 
ဤအခ်က္ကုိ အေျခခံလ်က္ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားစြာက ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ရရိွရန္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို 
တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္တုိးခ်ဲ  ့ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရိွပါသည္။  

 

ပုံ(၅) - အင္တာနက္သုံးစြမဲႈႏႈန္း 

Year 
ကိုးကားခ်က္ - ITUမွတဆင့္ စာေရးသ ူစုစည္းသည္။ 
 

ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကုိ အသုံး 
ျပဳလွ်က္ရွိေသာ္လည္း ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကုိလုိလား၍ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကုိ အသုံးျပဳေသာအခါမ်ားလည္း 
ရိွပါသည္။ အင္တာနက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ျပည္ပမွ ရင္းႏီွးႁမွဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏကုိ ၾကည့္ပါက  ဖုိင္ဘာေကဘယ္လ္   တပ္ဆင္မႈႏွင့္    
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ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းသည္ ရာခုိင္ႏႈန္းအမ်ားဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ-၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ အရင္းအႏီွး ထည့္ဝင္ 
ထားေသာ Fiber Link Myanmar Company Limitedက (၈.၆) billion ေဒၚလာခန႔္ရိွေသာ ရင္းႏီွးႁမွဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ကုိ 
ရရိွလ်က္ ရိွပါသည္။ ဤပမာဏသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးအတြက္ အလြန္မ်ားလွေသာ ပမာဏျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး 
တုိးတက္ေရးကုိ လြန္စြာ အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရိွသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

 

ပုံ(၆) - အင္တာနက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ျပည္ပတုိက္႐ုိက္ရင္းႏီွးႁမွဳပ္ႏံွမႈပမာဏ 

 
ကိုးကားခ်က္ - MCITမွတဆင့္ စာေရးသူ စုစည္းသည္။ 

 
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၁၂ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအင္တာနက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ ကုမၸဏီ 

မ်ားမွာ မိုဘုိင္းဖုန္းကုမၸဏီ (၄)ခုႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း(၁၃၇)ခု ရိွပါသည္။ အေရ 
အတြက္မ်ားသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္ လုိင္စင္မယူထားလွ်င္ ေနာင္လုိင္စင္ရယူရန္ခက္ခဲေကာင္း 
ခက္ခဲႏုိင္သည္ဟု ယူဆၾကေသာေၾကာင့္ လုိင္စင္ရယူထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားစြာ ရိွပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕ဝန္ေဆာင္မႈ 
စတင္ေပး ေနေသာ ကုမၸဏီမွာ(၁၃၇)ခုထက္ အေတာ္နည္းေနသည္ဟု ထင္ရပါသည္။ ကုမၸဏီ(၁၃၇)ခုအနက္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီ 
(၉၄)ခုႏွင့္ ျပည္ပကုမၸဏီ(၄၃)ခုတို႕ျဖင့္ အသီးသီးျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအနက္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမ ွကုမၸဏီသည္ အမ်ားဆုံး 
ျဖစ္ပါသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွာ မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ လာအုိႏုိင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီ မ်ားက 
ဦးေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။ 

မုိဘုိင္းဖုန္းကုမၸဏီ(၄)ခုသည ္ ရရိွထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္အျပင္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ 
ဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္မ်ားမွာ ေပးႏုိင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ မူတည္၍(၄)မ်ိဳး ခြျဲခားထားပါသည္။（၁）Application Service 
Licence သည္ ႀကိဳးတပ္ဆင္မႈျဖင့္အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကုိေပးႏုိင္ျခင္း၊（၂）Network Service Licenceသည္ ႀကိဳးမဲ့စနစ္ျဖင့္ 
အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ျခင္း၊（ ၃ ） Network Facilities Services Licence (Class) သည္ ဖုိင္ဘာႏွင့္ တာဝါ 
စသည့္အင္တာနက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာဝန္ေဆာင္မႈကုိေပးႏုိင္ျခင္း၊（၄）Network Facilities Services Licence (Individual) 
သည္ (၁) မွ (၃) အထိ ဝန္ေဆာင္မႈအားလုံးကို ေပးႏုိင္ျခင္းဟူ၍ ခြျဲခားထားပါသည္။ 

လုိင္စင္ေလွ်ာက္ရာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး၊ လုိင္စင္ေၾကး၊ သက္တမ္းတုိးခ စသည့္ အခေၾကးေငြမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ 
ဥပမာ Network Facilities Services Licence (Individual) လုိင္စင္ဆုိပါက၊ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး သိန္းတစ္ရာက်ပ္ 
(ဂ်ပန္ယန္းျဖင့္ ၈သိန္းခန္႕)၊ လုိင္စင္ေၾကးသိန္းငါးရာက်ပ္ (ဂ်ပန္ယန္း သိန္း (၄၀) ခန္႕)၊ သက္တမ္းတုိးခ သိန္းငါးရာက်ပ္ 
(ဂ်ပန္ယန္း သိန္း(၄၀) ခန္႕) က်သင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လိုင္စင္မ်ား၏ သက္တမ္းမွာ (၁၅)ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ လုိင္စင္ 
ရရိွထားေသာ ကုမၸဏီသည္ အျခားေသာ လုိင္စင္တစ္ခု ထပ္မံရယူလုိပါက ၀န္ေဆာင္ခ ထပ္မံေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

  

年度 企業名 国籍 主な業務分野 投資認可額（百万ドル）

2013 Frontiir Company Limited シンガポール IT ソフトウェアサービス 
0.3

2015 Frontiir Company Limited シンガポール IT ソフトウェアサービス 
3.3

Campana Mythic Co.,Ltd シンガポール ファイバーケーブル 16.0

2016 FPT Myanmar シンガポール ネットワーク関連設備
50.0

Marga Global Telecom シンガポール データセンター、無線インターネット
26.0

Southeastasianet Technologies Myanmar Co.,Ltd マレーシア インターネットアプリケーション
9.7

Fiber Link Myanmar Company Limited シンガポール ファイバーケーブル
858.9

ႏွစ္ ကုမၸ႔ဏီအမည္ ႏုိင္ငံအမည္ အဓိကလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား ပမာဏ(million dollar) 

စင္ကာပူႏုိင္ငံ 

မေလးရွားႏုိင္ငံ 

စင္ကာပူႏုိင္ငံ 

IT Software Service 

IT Software Service 

Fiber Cable 

Network 

ေဒတာစင္တာႏွင့္ႀကိဳးမ့ဲစနစ္တပ္ဆင္ျခင္း 

Internet Application 

Fiber Cable 
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ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လုိင္စင္ေၾကး ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ လုိင္စင္ရယူမည္ဆိုသည္မွာ ကုမၸဏီ၏ 

ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ ဗ်ဴဟာေပၚမူတည္၍ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအထိ ႀကိဳးတပ္ဆင္မႈစနစ္၊ 
ႀကိဳးမ့ဲ စနစ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာကုမၸဏီမွာ (၅၁)ခု၊ ႀကိဳးတပ္ဆင္မႈစနစ္ တစ္ခုတည္း 
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေသာ ကုမၸဏီမွာ(၂၃)ခု၊  ႀကိဳးမ့ဲနစ္တစ္ခုတည္းဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ကုမၸဏီမွာ(၁၆)ခု၊ ဆက္သြယ္ေရး 
ကိရိယာသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေသာ ကုမၸဏီမွာ (၄၃)ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

ပုံ(၇) - ဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ လုိင္စင္ရကုမၸဏီမ်ား（၂၀၁၇ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ၁၂ရက္） 

 
ကိုးကားခ်က္ - MCITမွတဆင့္ စာေရးသူမွ စုစည္းသည္။ 
 

 
 

ပုံ(၈) - လုိင္စင္ရရိွရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခေၾကးေငြမ်ား（ယူနစ္-က်ပ္） 

 
ကိုးကားခ်က္ - MCITမွတဆင့္ စာေရးသူ စုစည္းသည္။ 
 

၃။ အနာဂတ္အလားအလာ 

ျပည္ပမွ အတတ္ပညာႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကုိ အက်ိဳးရိွရိွအသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ 
အခ်ိန္တုိအတြင္း တဟုန္ထုိး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရိွရပါသည္။ ပထမဦးစြာ မုိဘုိင္းဖုန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ 
ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တုိ႔မွာ မုိဘုိင္းဖုန္း သုံးစြမဲႈႏႈန္း  လြန္စြာမ်ားျပားခ့ဲသည့္  ႏွစ္မ်ားဟုပင္  

ライセンス種類 ローカル会社 外資系会社 合計

1 Nationwide Telecommunication Licence 2 2 4

2 Network Facilities Services Licence (Individual) 36 15 51

3 Network Service Licence 10 6 16

4 Network Facilities Services Licence (Class) 27 16 43

5 Application Service Licence 19 4 23

94 43 137合計

NFS(I) License

NFS(Class) License NS License AS License

申請料 10,000,000 2,500,000 5,000,000 2,500,000

ライセンス料 50,000,000 12,500,000 25,000,000 10,000,000

年間手数料 収益の2% 収益の0.5% 収益の1% 収益の0.5%

国際ゲートウェイサービス等追加サービ
ス提供手数料

5,000,000 1,250,000 2,500,000 1,250,000

更新料 50,000,000 12,500,000 25,000,000 10,000,000

ေလွ်ာက္လႊာေၾကး 

လိုင္စင္ေၾကး 

ႏွစ္စဥ္ေၾကး 

International Gateway Service စသည္ ့ 
ထပ္ေလာင္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္အခေၾကးေငြ 

သက္တမ္းတိုးခ 

ဝင္ေငြ၏ ၂ % ဝင္ေငြ၏ ၀.၅ % ဝင္ေငြ၏ ၁ % ဝင္ေငြ၏ ၀.၅ % 

လိုင္စင္အမ်ိဳးအစား ျပည္တြင္းကုမ႔ဏီ ျပည္ပကုမၸဏီ စုစုေပါင္း 

စုစုေပါင္း 
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ဆုိႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လက္ရိွအေျခအေနကုိ သုံးသပ္ၾကည့္ပါက မုိဘုိင္းဖုန္းသုံးစြမဲႈႏႈန္း လြန္စြာမ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ မိုဘိုင္း 
ဖုန္းအေျခခံ အေဆာက္အအုံတိုးခ်ဲ႕မႈမွာ ထိပ္ဆုံးကုိေရာက္ရိွေနသည့္ အေျခအေနဟုခံစားမိပါသည္။ ေနာက္ထပ္လူႀကိဳက္မ်ား  
လာမည့္ ေစ်းကြက္တစ္ခုမွာ Broadbandေစ်းကြက္ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္အတုိင္း Broadband အသုံးျပဳ 
ႏႈန္းသည္ နည္းပါးေနေသးၿပီး၊ Broadbandအသုံးျပဳႏႈန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏႈန္းလည္း နည္းပါး 
ေနေသးသည္။ ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာင္တြင္ ဤနယ္ပယ္အတြင္း ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မႈ အလားအလာ 
ေကာင္းမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ 

ဤအခ်က္မ်ားကုိသတိထားမိေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားသည္ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လာလ်က္ 
ရိွပါသည္။ ႀကိဳးတပ္ဆင္အသုံးျပဳမႈသာမက ႀကိဳးမ့ဲစနစ္ကုိပါအသုံးျပဳေသာ ဆက္သြယ္ေရးတပ္ဆင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ 
ေသာ လုိင္စင္ရရိွထားေသာ ကုမၸဏီ(၅၁)ခုရိွသည့္အနက္၊ (၂၂)ခုမွာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ (၁၉)ခုမွာ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ (၁၀)ခုမွာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ 
တြင္ အသီးသီးလုိင္စင္ ရရိွထားပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီအေရအတြက္ 
မ်ားျပားေနျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံျပဳျပင္မြမ္းမံမႈသည္ အနာဂတ္ကာလတြင္လည္း 
ဆက္လက္ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္လာမည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရိွသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ 

အနာဂတ္ကာလတြင္ Broadband ႏွင့္ အင္တာနက္ေစ်းကြက္ပမာဏ ပုိမုိမ်ားျပားလာမည္ဆုိပါက ပို႔လႊတ္ႏိုင္ေသာ 
ေဒတာပမာဏသည္လည္း အလ်င္အျမန္တုိးတက္သြားမည္ျဖစ္၍ မုိဘုိင္းဖုန္းအသုံးျပဳမႈႏွင့္အတူ အနာဂတ္ကာလတြင္ ျမန္မာ 
ႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ ပုိမိုတုိးတက္ဖြံ ့ၿဖိဳးလာႏုိင္သည္ဟု ယူဆရပါမည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑သည ္
မၾကာေတာ့မည့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ဆက္လက္အာရုံစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ေသာ က႑တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 
(ဤသုေတသနစာတမ္းသည္ ဒိုင္၀ါသုေတသနအဖြဲ႕မွ ျပဳစုေရးသားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအားလုံးမွာ မူရင္းစာေရးသူ၏ 
အာေဘာ္သာ ျဖစ္ပါသည္။) 


