ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆက္သြယ္ေရးက႑
(အက်ဥ္းခ်ဳပ္)
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ထိတိုင္ ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေန မရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၃
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံ၏ တယ္လီေနာႏွင့္ ကာတာႏိုင္ငံ၏အူရီဒူးတို႔ထံ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္ ေပးအပ္
ခဲ့ျခင္း၊ KDDIမွ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းထံ နည္းပညာပံ့ပိုးကူညီမႈစတင္ခဲ့ျခင္း စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေၾကာင့္ လ်င္ျမန္စြာ
တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳႏုိင္မႈပ်ံ႕ႏွံ့မႈကိုၾကည့္လွ်င္လည္း ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ (၂%) ခန္႔
သာရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ (၈၉%) ခန္႕အထိ အဆ (၄၀)ခန္႕ တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာကာ လူေနမႈဘဝႏွင့္ စီးပြားေရးေလာက
ကို ႀကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့ပါသည္။
ယခုကာလတြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳႏုိင္မႈ ျပန္႕ႏွံ႕မႈႏွုန္းနိမ့္ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕လာႏိုင္မည့္ အလား
အလာရွိပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားလည္း အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ လိုင္စင္ကို
ရယူ၍ Broadbandေစ်းကြက္သို႕ ဝင္ေရာက္လာလ်က္ရွိပါသည္။ Broadband ျပန္႕ႏံွ႕မႈႏွဳန္းျမင့္မားပါက ပို႔လႊတ္ႏိုင္ေသာ ေဒတာ
ပမာဏ ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္သည့္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အအံု ပိုမိုအဆင္ေျပစြာ အသံုးျပဳလာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါ
သည္။ ဤအခ်က္တို႔သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လူေနမႈဘဝကို ျပည့္စံုေစၿပီး စီးပြားေရးက႑ ေခတ္မီ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း
မွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ စီးပြားေရးက႑လည္း တိုးတက္လာေစႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္
ေနာင္အနာဂတ္တြင္ မ်က္ေခ်မျပတ္ အာရံုစူးစိုက္ထားသင့္ေသာ က႑တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၁။

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑ ႀကီးမားစြာေျပာင္းလဲျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ ႀကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲလာခဲပ
့ ါသည္။ ၂၀၁၂

ခုႏွစ္ပိုင္းအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး Myanma Posts and Telecommunications

(MPT) တစ္ခုတည္းကသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ခုတည္း ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ္လည္း အရည္အေသြးမွာ ေကာင္းမြန္ျခင္း
မရွိပဲ ဆက္သြယ္မႈ ခက္ခဲခဲ႔ပါသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ အသံၾကည္လင္မႈမရွိျခင္း၊ ေခၚဆုိရခက္ခဲျခင္း စသည္တုိ႔ႏွင့္လည္း ၾကံဳရပါ သည္။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးတုိးတက္မႈတြင္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိမႈမွာ အဟန္႕အတား တစ္ရပ္ပင္
ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။
သု႕ိ ေသာ္ ၂၀၁၃ခုနွစ္တြင္ ေနာ္ေဝးနိုင္ငံ၏ တယ္လီေနာ(Telenor Myanmar Limited)နွင့္ ကာတာနိုင္ငံ၏ အူရီဒူး
(OoredooMyanmarLimited)တိ႔အ
ု ား ဆက္သြယ္ေရး လိုင္စင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း၊ KDDI မွ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းထံ
နည္းပညာ ပံ့ပိုးကူညီမႈ စတင္ခဲ့ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးေလာကတြင္း၌ ၾကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါသည္။
ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား ဦးေဆာင္ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု နယ္ပယ္အတြင္း ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ မ်ား
စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပၚေပါက္လာကာ ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြင္း သိသိသာသာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာလ်က္ ရွိပါသည္။
ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားထဲတြင္
အေျခခံ

အေဆာက္အအံု

ျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္

ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား၏

တိုးတက္ေနေသာအပိုင္းမွာ

ပမာဏၾကီးမားေသာ

ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈမ်ား

မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္ရာ
မဝင္ေရာက္လာမီ

၂၀၁၁ခုနွစ္ပိုင္းနွင့္ ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားဝင္ေရာက္လာၿပီး ၂၀၁၆ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ အိမ္သံုး/ ရံုးသံုးဖုန္းမ်ား၊ မိုဘိုင္း ဖုန္းမ်ား၊
broadbandမ်ား သံုးစြသ
ဲ ူဦးေရနွင့္ျပန္႕ႏွံ႕မႈႏႈန္းကိုၾကည့္လ်ွင္ အိမ္သံုးဖုန္းမ်ား သံုးစြဲမႈပမာဏသည္

တစ္ေသာင္း ေက်ာ္အထိ

ေလ်ာ့နည္းသြားျပီး ျပန္႕ႏွံ႕မႈႏႈန္းမွာလည္း (၁.၀၀%) မွ (၀.၉၄%) အထိ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရပါသည္။ ၎အေၾကာင္း
ရင္းမွာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သာမန္အိမ္ေထာင္စုတစ္စုအတြင္း အိမ္သံုးဖုန္းပိုင္ဆိုင္သူ အေရအတြက္မွာ မရွိသေလာက္ နည္းပါးျပီး၊
ရံုးတစ္ရံုးတြင္လည္း (၁) လံုး သု႕ိ မဟုတ္ (၂) လံုးခန္႕သာ ထားရွိေသာ အေျခအေနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

1

ပံု(၁) -

အိမ္သံုးဖုန္း၊ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ broadbandသံုးစြသ
ဲ ူဦးေရနွင့္ ျပန္႕ႏွံ႕မႈႏႈန္း

၂၀၁၁ခုနွစ္
2011年
သံုးစြသ
ဲ ူ (ဦးေရ)
契約者数（人）
အိမ္သံုး/ရံုးသံုးဖုန္း
固定電話
မိုဘိုင္းဖုန္း

携帯電話
Broadband
ブロードバンド

က်ယ္ျပန္ ့နွုန္း (%)
သံုးစြသ
ဲ ူ (ဦးေရ) 普及率（％）
က်ယ္ျပန္ ့နွုန္း (%)
普及率（％）
契約者数（人）

523,865၅၂၃,၈၆၅
၁,၂၄၃,၆၁၉

1,243,619

21,898

2016年၂၀၁၆ခုနွစ္

၂၁,၈၉၈

1.00
2.38
0.04

၁.၀၀
၂.၃၈
၀.၀၄

514,385၅၁၄,၃၈၅
၄၈,၇၂၈,၃၉၉

48,728,399

30,240

၃၀,၂၄၀

0.94 ၀.၉၄
89.26
0.06

၈၉.၂၆
၀.၀၆

ကိုးကားခ်က္ - ITUမွတဆင့္ စာေရးသူ စုစည္းသည္။

တစ္ဖက္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းအေျခအေနကိုၾကည့္ပါက ၂၀၁၁ခုနွစ္တြင္ သံုးစြသ
ဲ ူဦးေရ (၁,၂၄၃,၆၁၉)ဦး၊ အင္တာနက္ အသံုး
ျပဳႏုိင္မႈ က်ယ္ျပန္႔မႈႏွုန္း (၂.၃၈%) ျဖစ္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ သံုးစြသ
ဲ ူဦးေရ (၄၈,၇၂၈,၃၉၉)ဦးနွင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏုိင္မႈ
က်ယ္ျပန္႔မႈႏွုန္း (၈၉.၂၆%)အထိ ၾကီးမားစြာ တိုးျမင့္လာေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရပါသည္။ အခ်ိန္တိုအတြင္း ဤမွ်ေလာက္ မ်ားျပားလွ
ေသာ သံုးစြသ
ဲ ဥ
ူ ီးေရကုိ လႊမ္းၿခံဳႏုိင္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရန္မွာ လြယ္ကူလွသည့္ အေျခအေန
မဟုတ္သည့္တုိင္ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈတေလ်ွာက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆင္ေျပေျပ တိုးတက္ေနသည္ဟုဆိုနိုင္
ပါသည္။
၎မွာ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား၏ နည္းပညာျမင့္မားမႈ ျပယုဂ္တစ္ခုဟုလည္း ဆိုနိုင္ပါသည္။ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈနွုန္း အျမင့္မား
ဆံုးကာလမွာ ၂၀၁၄ခုနွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ေစ်းနွုန္းခ်ိဳသာေသာ SIM ကဒ္မ်ားေပၚထြက္လာမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ယခင္က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ SIM ကဒ္မွာ အင္မတန္ ေစ်းၾကီးလွျပီး၊ မိုဘိုင္းဖုန္း ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားမွာ လူကံုထံတစ္ခ်ိဳ႕သာျဖစ္ခဲ့ရာမွ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၅၀၀ (ယန္း၁၅၀)ခန္ ့ရွိေသာ SIM ကဒ္မ်ား ေပၚေပါက္ လာျပီး မည္သူမဆို ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ အေနအထား
ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
ထ႔ိုအျပင္ အမ်ားျပည္သူတို ့သည္ မိုဘိုင္းဖုန္းဝယ္ယူရန္ ဆိုင္မ်ားတြင္စီတန္းကာ အလုအယက္ ဝယ္ယူၾကသည္ကိုလည္း
ျမင္ေတြ ့ခဲ့ရပါသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းအား သံုးစြမ
ဲ ႈပမာဏ အလြန္ျမင့္တက္ခဲ႕ေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိတြင္
မုိဘုိင္းဖုန္းသံုးစြသ
ဲ ူ အလြန္မ်ားျပားခဲ့ေသာ အေျခအေနေက်ာ္လြန္၍ မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္မ်ားတြင္ စီတန္းဝယ္ယူေနသည္ကို ေတြ ့ရခဲ
ေသာ္လည္း 4G ဝန္ေဆာင္မွု စတင္မိတ္ဆက္ျခင္းနွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာပါဝင္ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား ေရာင္းခ်
ျခင္းတို႕ကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာေၾကာင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းအေပၚစိတ္ဝင္စားမွု ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဦးမည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။
ယခုကဲ့သ႕ုိ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္သူတို႔အၾကား လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕နွံ႔လာမႈသည္ ေန႕စဥ္လူေနမႈဘဝအတြင္း မရွိ
မျဖစ္ လိုအပ္ေနျခင္းကုိ ျပသလ်က္ရွိပါသည္။ မုိဘုိင္းဖုန္း ဝန္ေဆာင္မွုနယ္ပယ္မ်ားသည္လည္း တျဖည္းျဖည္းက်ယ္ျပန္႕လာၿပီး
ျပည္တြင္းအခ်က္အခ်ာက်ေသာ တုိင္းေဒသႀကီးေနရာမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳနိုင္ေသာ အေျခအေနျဖစ္လာပါသည္။
ထိ႕ု အျပင္ အာရွေဒသအတြင္း အသံုးျပဳနိုင္ေသာေနရာမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ သံုးစဲသ
ြ ူမ်ား အဆင္ေျပလွ်က္ရွိ ပါသည္။
လက္ေတြ႕တြင္ ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိျပီး စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္လည္း တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလာသည့္
အဆင့္အထိ တိုးတက္ဖြ႕ံ ျဖိဳးလာလ်က္ ရွိပါသည္။
မိုဘိုင္းဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ ကုမၸဏီအေရအတြက္မွာ ၂၀၁၆ခုနွစ္တြင္ MPT၊ တယ္လီေနာ၊ အူရီဒူးဟူ၍ ကုမၸဏီ (၃) ခု
ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံမွ Viettel က အရင္းအနွီးထည့္ဝင္ထားကာ ျမန္မာျပည္တြင္းကုမၸဏီ ဖက္စပ္
ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Myanmar National Tele & Communications Co., Ltd （ Mytel ）မွ (၄)ခု ေျမာက္ ကုမၸဏီအျဖစ္
ဆက္သြယ္ေရး လိုင္စင္ကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ Mytelသည္ အေမရိကန္္ေဒၚလာ (၂) ဘီလီယံခန္႕ရွိေသာ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမွုျဖင့္ ၂၀၁၈ခုနွစ္
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အတြင္း လုပ္ငန္းစတင္ လည္ပတ္မည့္အစီအစဥ္ရွိပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီ (၂)ခု၊

ျပည္ပကုမၸဏီ (၂)ခုတုိ႕သည္ ပိုမိုေစ်းနွုန္းခ်ိဳသာျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား ေပးေဆာင္သြားမည္၊ ယွဥ္ျပိဳင္
သြားၾကမည္ ဆုိပါက ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ပိုမိုတိုးတက္လာနိုင္မည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။
ပံု(၂)

- အိမ္သံုး/ ရံုးသံုးဖုန္းနွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္း ျပန္႕ႏွံ႕မႈႏႈန္း
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(10,000 Persons)

60

ပံု (၄) - မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြသ
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၂။ Broadband ေစ်းကြက္တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနျခင္း
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္အတုိင္း ျမန္မာနိုင္ငံမိုဘိုင္းဖုန္း အေျခခံအေဆာက္အအံုမွာ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား ဦးေဆာင္မႈ
ေၾကာင့္ အလ်င္အျမန္တိုးတက္ေနသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ စမတ္ဖုန္း
မ်ားက ေနရာယူထားၾကပါသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္း အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ တရုတ္နိုင္ငံမွ HUAWEI နွင့္ ကိုရီးယားနိုင္ငံမွ SAMSUNG
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တု႔သ
ိ ည္

ရွယ္ယာအမ်ားစုကို ရယူထားလ်က္ရွိျပီး၊ အမ်ိဳးအစားသစ္အမ်ားအျပားကို ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

အဆုိပါ မုိဘိုင္းဖုန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျပည့္မွီလာျပီး

အသံုးျပဳရ ပုိမုိအဆင္ေျပလာပါသည္။ အသံုးျပဳရျခင္း၏ အဓိက

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈအျပင္ Facebookနွင့္ အင္တာနက္ေပၚမွတစ္ဆင့္ ေစ်းဝယ္ျခင္း စသည္တို႕ေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကပါသည္။
သာမန္ျပည္သူ တိ႕ု ၏ Facebook အသံုးျပဳနွုန္းသည္ အလြန္ျမင့္မားလ်က္ရွိုၿပီး၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေသာ ကုမၸဏီ
မ်ားလည္း ရွိပါသည္။
သိ႕ု ေသာ္ မိုဘိုင္းဖုန္းအျပင္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားကိုၾကည့္ပါက ထင္မွတ္သေလာက္ မဖြံ ့ျဖိဳးေသးဟု
ဆိုနိုင္ပါသည္။ အိမ္သံုး/ ရံုးသံုးဖုန္းမ်ားကို ၾကည့္လ်ွင္ သံုးစြမ
ဲ ႈပမဏ က်ဆင္းေနေၾကာင္း သိနိုင္သလို ေနာင္တြင္လည္း
က်ယ္ျပန္႕လာမည့္ အလားအလာ မရွိေပ။ ယခုကာလတြင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံရန္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာက႑မွာ Broadband
ေစ်းကြက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ Broadband က်ယ္ျပန္႕မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၆ခုနွစ္တြင္ (၀.၀၆%)သာ ရွိခဲ့ျပီး သံုးစြသ
ဲ ူမွာလည္း (၃)
ေသာင္းက်ာ္သာရွိခဲ့သည့္အတြက္ အနာပတ္ကာလတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္ ့လာႏုိင္ေခ် မ်ားပါသည္။ ထို ့အျပင္ Broadband ေစ်းကြက္
တိုးခ်ဲ႕မႈနွင့္ဆက္စပ္သည့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳႏုိင္မႈ က်ယ္ျပန္႕မႈႏႈန္းကိုၾကည့္ပါက ၂၀၁၆ခုနွစ္တြင္ (၂၀%)သာ ရွိခဲ့ျပီး၊ ရာခို္င္
ႏႈန္းနိမ့္က်သည့္ အဆင့္တြင္သာ ရွိခဲ့သည္။
အင္တာနက္အသံုးျပဳႏုိင္မႈ က်ယ္ျပန္႕မႈႏွုန္းသည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ (၉၀%)၊ မေလးရွားနိုင္ငံတြင္(၇၀%)၊ ဗီယက္နမ္
နိုင္ငံတြင္ (၅၀%) ရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း ဆက္လက္ တိုးျမင့္နိုင္ေခ် အျပည့္အဝရွိသည္ဟု ယူဆရပါသည္။
Broadband အေျခခံအေဆာက္အအံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဆိုပါက အင္တာနက္

အသံုးျပဳႏုိင္မႈ က်ယ္ျပန္႕မႈႏန
ႈ ္းလည္း တိုးတက္လာမည္မွာ မလြပ
ဲ င္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒတာပမာဏမ်ားစြာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္
ေလေလ အင္တာနက္မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခြင့္အလမ္းမ်ားစြာအား ဖန္တီးေပးလာႏုိင္ေလေလ ျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။
ဤအခ်က္ကို အေျခခံလ်က္ ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားစြာက ဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္ရရွိရန္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကုိ
တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ ့ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိပါသည္။

ပံု(၅) - အင္တာနက္သံုးစြမ
ဲ ႈႏႈန္း
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ကိုးကားခ်က္ - ITUမွတဆင့္ စာေရးသူ စုစည္းသည္။

ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာက္အအံု ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကို အသံုး
ျပဳလွ်က္ရွိေသာ္လည္း

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ

ဝန္ေဆာင္မႈကိုလိုလား၍

ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို

အသံုးျပဳေသာအခါမ်ားလည္း

ရွိပါသည္။ အင္တာနက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏကို ၾကည့္ပါက ဖိုင္ဘာေကဘယ္လ္
4

တပ္ဆင္မႈႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းသည္ ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ-၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ အရင္းအႏွီး ထည့္ဝင္
ထားေသာ Fiber Link Myanmar Company Limitedက (၈.၆) billion ေဒၚလာခန႔္ရွိေသာ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို
ရရွိလ်က္ ရွိပါသည္။ ဤပမာဏသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးအတြက္ အလြန္မ်ားလွေသာ ပမာဏျဖစ္ၿပီး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးကို လြန္စြာ အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ပံု(၆) - အင္တာနက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ျပည္ပတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ
ႏွစ္
年度

ကု企業名
မၸ႔ဏီအမည္

ႏိုင国籍
္ငံအမည္

2013 Frontiir Company Limited

အဓိ主な業務分野
ကလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား

シンガポール

2015 Frontiir Company Limited

シンガポール
စင္ကာပူႏိုင္ငံ

IT Software Service

IT ソフトウェアサービス

0.3

IT Software Service

IT ソフトウェアサービス

3.3

シンガポール

Fiber Cable
ファイバーケーブル

シンガポール

Network
ネットワーク関連設備

Marga Global Telecom

シンガポール

ေဒတာစင္တာႏွင့္ႀကိဳးမဲ့စနစ္တပ္ဆင္ျခင္း
データセンター、無線インターネット

Southeastasianet Technologies Myanmar Co.,Ltd

မေလးရွ
ားႏိုင္ငံ
マレーシア

Internet Application
インターネットアプリケーション

Fiber Link Myanmar Company Limited

စင္ကာပူႏိုင္ငံ
シンガポール

Fiber Cable
ファイバーケーブル

Campana Mythic Co.,Ltd
2016 FPT Myanmar

ပမာဏ(million dollar)
投資認可額（百万ドル）

16.0
50.0
26.0
9.7
858.9

ကိုးကားခ်က္ - MCITမွတဆင့္ စာေရးသူ စုစည္းသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၁၂ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္တာနက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ ကုမၸဏီ
မ်ားမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းကုမၸဏီ (၄)ခုႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္း(၁၃၇)ခု ရွိပါသည္။ အေရ
အတြက္မ်ားသည္ဟု

ထင္ရေသာ္လည္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္

လိုင္စင္မယူထားလွ်င္

ေနာင္လိုင္စင္ရယူရန္ခက္ခဲေကာင္း

ခက္ခဲႏိုင္သည္ဟု ယူဆၾကေသာေၾကာင့္ လိုင္စင္ရယူထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ လက္ေတြ႕ဝန္ေဆာင္မႈ
စတင္ေပး ေနေသာ ကုမၸဏီမွာ(၁၃၇)ခုထက္ အေတာ္နည္းေနသည္ဟု ထင္ရပါသည္။ ကုမၸဏီ(၁၃၇)ခုအနက္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီ
(၉၄)ခုႏွင့္ ျပည္ပကုမၸဏီ(၄၃)ခုတ႕ုိ ျဖင့္ အသီးသီးျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအနက္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏသ
ီ ည္ အမ်ားဆံုး
ျဖစ္ပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွာ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုမၸဏီ မ်ားက
ဦးေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။
မိုဘိုင္းဖုန္းကုမၸဏ(ီ ၄)ခုသည္ ရရွိထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္အျပင္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ
ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္မ်ားမွာ ေပးႏိုင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ မူတည္၍(၄)မ်ိဳး ခြျဲ ခားထားပါသည္။（၁）Application Service
Licence သည္ ႀကိဳးတပ္ဆင္မႈျဖင့္အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈကိုေပးႏိုင္ျခင္း၊（၂）Network Service Licenceသည္ ႀကိဳးမဲ့စနစ္ျဖင့္
အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ျခင္း၊（ ၃ ） Network Facilities Services Licence (Class) သည္ ဖိုင္ဘာႏွင့္ တာဝါ
စသည့္အင္တာနက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာဝန္ေဆာင္မႈကိုေပးႏိုင္ျခင္း၊（၄）Network Facilities Services Licence (Individual)
သည္ (၁) မွ (၃) အထိ ဝန္ေဆာင္မႈအားလံုးကို ေပးႏိုင္ျခင္းဟူ၍ ခြျဲ ခားထားပါသည္။
လိုင္စင္ေလွ်ာက္ရာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး၊ လိုင္စင္ေၾကး၊ သက္တမ္းတိုးခ စသည့္ အခေၾကးေငြမ်ား လိုအပ္ပါသည္။
ဥပမာ Network Facilities Services Licence (Individual) လိုင္စင္ဆိုပါက၊ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး သိန္းတစ္ရာက်ပ္
(ဂ်ပန္ယန္းျဖင့္ ၈သိန္းခန္႕)၊ လိုင္စင္ေၾကးသိန္းငါးရာက်ပ္ (ဂ်ပန္ယန္း သိန္း (၄၀) ခန္႕)၊ သက္တမ္းတိုးခ သိန္းငါးရာက်ပ္
(ဂ်ပန္ယန္း သိန္း(၄၀) ခန္႕) က်သင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လုိင္စင္မ်ား၏ သက္တမ္းမွာ (၁၅)ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ လိုင္စင္
ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီသည္ အျခားေသာ လိုင္စင္တစ္ခု ထပ္မံရယူလိုပါက ၀န္ေဆာင္ခ ထပ္မံေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

5

ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လိုင္စင္ေၾကး ျမင့္မားေသာေၾကာင့္ လိုင္စင္ရယူမည္ဆုိသည္မွာ ကုမၸဏီ၏
ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ ဗ်ဴဟာေပၚမူတည္၍ ေလွ်ာက္ထားရန္ လုိပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအထိ ႀကိဳးတပ္ဆင္မႈစနစ္၊
ႀကိဳးမဲ့ စနစ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာကုမၸဏီမွာ (၅၁)ခု၊ ႀကိဳးတပ္ဆင္မႈစနစ္ တစ္ခုတည္း
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေသာ ကုမၸဏီမွာ(၂၃)ခု၊

ႀကိဳးမဲ့နစ္တစ္ခုတည္းဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ ကုမၸဏီမွာ(၁၆)ခု၊ ဆက္သြယ္ေရး

ကိရိယာသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေသာ ကုမၸဏီမွာ (၄၃)ခု ျဖစ္ပါသည္။
ပံု(၇) - ဆက္သြယ္ေရးလိုင္စင္အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ား（၂၀၁၇ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ၁၂ရက္）
လိုင္စင္အမ်ိဳးအစား
ライセンス種類

ျပည္တြင္းကုမ႔ဏီ
ローカル会社

ျပည္ပကုမၸဏီ
外資系会社

စုစုေပါင္း

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

စုစုေပါင္း

合計

ကိုးကားခ်က္ - MCITမွတဆင့္ စာေရးသူမွ စုစည္းသည္။

ပံု(၈) - လိုင္စင္ရရွိရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ အခေၾကးေငြမ်ား（ယူနစ္-က်ပ္）
NFS(I) License
NFS(Class) License

NS License

AS License

ေလွ်ာက္လႊာေၾကး
申請料

10,000,000

2,500,000

5,000,000

2,500,000

လိုင္စင္ေၾကး
ライセンス料

50,000,000

12,500,000

25,000,000

10,000,000

ႏွစ္စဥ္ေၾကး
年間手数料

ဝင္
ေငြ၏ ၂ %
収益の2%

ဝင္
ေငြ၏ ၀.၅ %
収益の0.5%

ဝင္
ေငြ၏ ၁ %
収益の1%

ဝင္
ေငြ၏ ၀.၅ %
収益の0.5%

International Gateway Service စသည္ ့
国際ゲートウェイサービス等追加サービ
ထပ္ေလာင္းဝန္ေဆာင္မႈအတြက္အခေၾကးေငြ
ス提供手数料

5,000,000

1,250,000

2,500,000

1,250,000

50,000,000

12,500,000

25,000,000

10,000,000

သက္တမ္းတိုးခ
更新料

ကိုးကားခ်က္ - MCITမွတဆင့္ စာေရးသူ စုစည္းသည္။

၃။ အနာဂတ္အလားအလာ
ျပည္ပမွ အတတ္ပညာႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္
အခ်ိန္တိုအတြင္း တဟုန္ထိုး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ပထမဦးစြာ မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ဆက္စပ္သည့္
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တို႔မွာ မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြမ
ဲ ႈႏႈန္း
6

လြန္စြာမ်ားျပားခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားဟုပင္

ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သိ႔ရ
ု ာတြင္ လက္ရွိအေျခအေနကို သံုးသပ္ၾကည့္ပါက မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြမ
ဲ ႈႏႈန္း လြန္စြာမ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ မုိဘုိင္း
ဖုန္းအေျခခံ အေဆာက္အအံုတုိးခ်ဲ႕မႈမွာ ထိပ္ဆံုးကိုေရာက္ရွိေနသည့္ အေျခအေနဟုခံစားမိပါသည္။ ေနာက္ထပ္လူႀကိဳက္မ်ား
လာမည့္ ေစ်းကြက္တစ္ခုမွာ Broadbandေစ်းကြက္ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း Broadband အသံုးျပဳ
ႏႈန္းသည္

နည္းပါးေနေသးၿပီး၊

Broadbandအသံုးျပဳႏႈန္းႏွင့္

ဆက္စပ္ေသာ

အင္တာနက္

အသံုးျပဳႏႈန္းလည္း

နည္းပါး

ေနေသးသည္။ ဤသို႔ေသာအေျခအေနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာင္တြင္ ဤနယ္ပယ္အတြင္း ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မႈ အလားအလာ
ေကာင္းမ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။
ဤအခ်က္မ်ားကိုသတိထားမိေသာ

ျပည္တြင္းျပည္ပကုမၸဏီမ်ားသည္

ေစ်းကြက္အတြင္းသု႕ိ

ဝင္ေရာက္လာလ်က္

ရွိပါသည္။ ႀကိဳးတပ္ဆင္အသံုးျပဳမႈသာမက ႀကိဳးမဲ့စနစ္ကိုပါအသံုးျပဳေသာ ဆက္သြယ္ေရးတပ္ဆင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္
ေသာ လိုင္စင္ရရွိထားေသာ ကုမၸဏီ(၅၁)ခုရွိသည့္အနက္၊ (၂၂)ခုမွာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ (၁၉)ခုမွာ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ (၁၀)ခုမွာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္
တြင္ အသီးသီးလိုင္စင္ ရရွိထားပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တို႔တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီအေရအတြက္
မ်ားျပားေနျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုျပဳျပင္မြမ္းမံမႈသည္ အနာဂတ္ကာလတြင္လည္း
ဆက္လက္ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
အနာဂတ္ကာလတြင္ Broadband ႏွင့္ အင္တာနက္ေစ်းကြက္ပမာဏ ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္ဆိုပါက ပို႔လႊတ္ႏိုင္ေသာ
ေဒတာပမာဏသည္လည္း အလ်င္အျမန္တိုးတက္သြားမည္ျဖစ္၍ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈႏွင့္အတူ အနာဂတ္ကာလတြင္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ ပိုမိုတိုးတက္ဖြံ ့ၿဖိဳးလာႏိုင္သည္ဟု ယူဆရပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္
မၾကာေတာ့မည့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ဆက္လက္အာရံုစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ေသာ က႑တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။
(ဤသုေတသနစာတမ္းသည္ ဒုိင၀
္ ါသုေတသနအဖြဲ႕မွ ျပဳစုေရးသားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအားလံုးမွာ မူရင္းစာေရးသူ၏
အာေဘာ္သာ ျဖစ္ပါသည္။)
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