တီအမ္အိတ္ခ်္ တယ္လီကြန္း
အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္
【အက်ဥ္းခ်ဳပ္】
တီအမ္အိတ္ခ်္ တယ္လီကြန္း အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုုမၸဏီလီမိတက္သည္ ၂၀၀၇ခုႏွစ၊္ ၾသဂုတ္လတြင္
တာမုိးညဲခ်မ္းသာထြန္းေ၀သာ ကုမၸဏလ
ီ ီမိတက္ အမည္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ႕ေသာ
ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာအေျခခံအေဆာက္အအံု ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလတြင္
ကုမၸဏီကို

တီအမ္အိတ္ခ်္ တယ္လီကြန္း အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏလ
ီ ီမိတက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြ႕ဲ စည္း

ခဲ႕ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ၊္ ဇန္နဝါရီလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ တစ္ခု အျဖစ္
ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွခ
ိ ဲ႕ပါသည္။
ကုမၸဏအ
ီ ား စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့စဥ္က အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ Auto Telephone Exchange စက္မ်ားကုိ
ကုိယ္ပုိင္သုေတသနအဖြဲ႕ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ထူေထာင္ခဲ႕ၿပီး၊ ၎ေနာက္ပိုင္းတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္
ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာမ်ားကုိ တုိးျမွင့္ ေဆာင္ရက
ြ ္လာခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ ကာလတြင္ TMH ၏ အဓိက
လုပ္ငန္းမ်ားမွာ (၁) ႀကိဳးတပ္ႏွင့္ မုိဘုိင္းဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ဆုိင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ (၂)
ဖုိင္ဘာသြယ္တန္းျခင္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ (၃) မုိဘုိင္းစခန္း ႏွင့္ ဖုိင္ဘာသြယ္တန္းျခင္းဆုိင္ရာ တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္
ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊(၄) ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ (၅) အစည္းအေ၀း
သံုးရုပ္သစ
ံ နစ္မ်ား စသည္တုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။
၎တုိ႕တြင္ ႀကိဳးတပ္ႏွင့္ မုိဘုိင္းဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ဆုိင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္
ဖုနး္ ေငြျဖည့္ကဒ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းတို႔သည္ အားေကာင္းေနၿပီး ထိုနယ္ပယ္ႏွစ္ခု၏ အျမတ္
အစြန္းမွာ စုစုေပါင္းအျမတ္ေငြပမာဏ၏ (၆၀%)ေက်ာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္း နည္းဗ်ဴဟာမွာ

ေစ်းကြက္

ရွယ္ယာေ၀စု မ်ားျပားလာေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ပမာဏႀကီးမားေသာ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္ အအံု
တည္ေဆာက္ မြမ္းမံရာတြင္လိုအပ္ေသာ အေျခခံပစၥည္းအမ်ားအျပားကို တပါတည္းစုစည္းျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ကာ အျမတ္အစြန္းတိုးေစႏိုင္သည့္ ေစ်းကြက္ရွယ္ယာတိုးခ်ဲ႕မႈမွာ ထိေရာက္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ခုဟု
ဆိုႏိုင္ပါသည္။
၎ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကနဦးအေျခခံအေဆက္အအံုတည္ေဆာက္မႈ၏ ေစ်းႏႈန္း
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးစသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးေစ်းကြက္သည္ Broadbandကို အစျပဳ၍ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ပိုမို
တိုးတက္လာဖြယ္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ တီအမ္အိတ္ခ်္ တယ္လီကြန္း အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ
ကုမၸဏီလီမိတက္သည္

ေခတ္ႏွင့္အညီ

တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ

ျဖစ္ပါသည္။

1

၀န္ေဆာင္မႈ

ေပးႏုိင္ေသာ

ကုမၸဏီတစ္ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာအေျခခံအေဆာက္အအံုသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံႏွင့္ကာတာႏိုင္ငံတို႔၏ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားထံ လိုင္စင္ခင
ြ ့္ျပဳခ်က္
ထုတ္ျပန္လိုက္သည္႕အခ်ိနမ
္ စ
ွ ၍ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ထိုကုမၸဏီ
(၂)ခုႏွင့္ KDDIမွ နည္းပညာပံ့ပိုးေပးေနေသာျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း（MPT）စသည့္ ကုမၸဏီ(၃)ခုတ႔သ
ို ည္
ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိေနၿပီး၊

ဆက္သြယ္ေရးက႑အတြင္း

ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံျခင္းကို

အေကာင္အထည္

ေဖာ္လ်က္ရွိကာ

ဆက္သြယ္ေရး က႑ ဆက္လက္ဖြံ ့ၿဖိဳးေစေရးအတြက္ အားရဖြယ္ေကာင္းေသာ အေျခအေနပင္ျဖစ္ပါသည္။ အလား
အလာေကာင္းမြန္သည့္ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ရရွိပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတစ္ခုမွာ တီအမ္အိတ္ခ်္
တယ္လီကြန္း အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
တီအမ္အိတ္ခ်္

တယ္လီကြန္း

အမ်ားႏွင့္

သက္ဆုိင္ေသာ

ကုမၸဏီလီမိတက္သည္

၂၀၀၇ခုႏွစ္၊

ၾသဂုတ္လတြင္ တာမုိးညဲခ်မ္းသာထြန္းေ၀သာ ကုမၸဏီလီမိတက္ အမည္ျဖင့္ စတင္ဖဲ႕ြ စည္း တည္ေထာင္ခဲ႕ေသာ
ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာအေျခခံအေဆာက္အအံု ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၆)
ရက္ေန႔တြင္

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္

စတင္ဖြဲ႕စည္း

ခဲ့စဥ္က

စာရင္းဝင္ကုမဏီအျဖစ္

အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္

Auto

သုေတသနအဖြ႕ဲ ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ရန္ရည္ရြယ္၍ ထူေထာင္ခဲ႕ၿပီး၊

ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခ႕ဲ

Telephone

Exchange

ပါသည္။ကုမၸဏီအား
စက္မ်ားကုိ

ကုိယ္ပုိင္

၎ေနာက္ပိုင္းတြင္ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္

ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာမ်ားကုိ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ Broadband ေစ်းကြက္က်ယ္ျပန္႕လာေစရန္ GCI Science & Technology Co,Ltd
（တ႐ုတ္ႏိုင္င）
ံ ႏွင့္

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းကာ

Myanmar

GT

Broadband

Co,Ltdကိုတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

၎ကုမၸဏီတြင္ TMH၏ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ၃၈.၈%ပါ၀င္သည္။ အျခားအာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏Broadbandက်ယ္ျပန္႕မႈမွာအလြန္နည္းပါးေနေသးၿပီး

အနာဂတ္ကာလတြင္

ဆက္လက္တိုးတက္

လာႏိုင္ေခ်မ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ Myanmar GT Broadband Co., Ltd. သည္ TMH အတြက္ အျမတ္မ်ားစြာ
ရရွိႏုိင္ရန္ အက်ိဳး ျပဳေပးေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
လက္ရွိကာလတြင္ TMH ၏ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားမွာ (၁) ႀကိဳးတပ္ႏင
ွ ့္ မုိဘုိင္းဆက္သြယ္ေရး ကြန္ယက္
ဆုိင္ရာ

အင္ဂ်င္နီယာ

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊

(၂)

ဖုိင္ဘာသြယ္တန္းျခင္း

စီမံကိန္း

လုပ္ငန္းမ်ား၊

(၃)

မုိဘုိင္းစခန္းႏွင့္ ဖုိင္ဘာသြယ္တန္းျခင္းဆုိင္ရာ တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ (၄) ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္မ်ား
ထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ (၅) အစည္းအေ၀းသုံးရုပ္သစ
ံ နစ္မ်ား စသည္တုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္ တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ရရွိခ့ေ
ဲ သာ အျမတ္ဝင္ေငြမ်ားမွာ (၁) ႀကိဳးတပ္ႏွင့္ မုိဘုိင္း
ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ဆုိင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (၁၀%)၊ (၂) ဖုိင္ဘာသြယ္တန္းျခင္း
စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား (၁၈%)၊ (၃) မုိဘုိင္းစခန္းႏွင့္ ဖုိင္ဘာသြယ္တန္းျခင္းဆုိင္ရာ တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ား (၃၂%)၊ (၄) ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား (၃၂%)ႏွင့္ (၅)
အစည္းအေ၀းသံုးရုပ္သစ
ံ နစ္မ်ား (၈%) အသီးသီးတုိ႕ ျဖစ္ပါသည္။
မုိဘုိင္းစခန္းႏွင့္ ဖုိင္ဘာသြယ္တန္းျခင္းဆုိင္ရာ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ဖုန္းေငြျဖည့္
ကဒ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တ႕ုိ မွာ ကုမၸဏီအတြက္ ၀င္ေငြပမာဏ (၆၀%) ေက်ာ္ရွိ
ပါသည္။ ၎မွာ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြႏ
ဲ ုိင္မႈ ျပန္႕က်က္မႈႏႈန္းသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၂.၃၈% မွ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္တြင္ ၈၉.၂၆% အထိ လ်င္ျမန္ မ်ားျပားစြာ တိုးတက္လာသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
TMH ၏ အခြန္မေပးေဆာင္မီကာလတြင္ အျမတ္ေငြပမာဏကို ႐ူျမင္သံုသပ္ၾကည့္ပါက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္
၁.၄ ဘီလီယံက်ပ္ ရရွခ
ိ ဲ႕ရာမွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ၁.၈ဘီလီယံက်ပ္နီးပါးအထိ ရရွိလာခဲ႕ၿပီး ၂၈%ခန္႕ အျမတ္ေငြပမာဏ
တုိးတက္ လာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ျပည္တြင္းဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး
လုပ္ငန္း（MPT）ႏွင့္ စီီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထည္ထည္၀င္၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွေ
ိ နသည့္အျပင္ လ်င္ျမန္စာြ
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တိုးတက္ လာေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ HUAWEI ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႏွင့္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွေ
္ိ နသည့္
အတြက္ အနာဂတ္ကာလတြင္ TMH ၏ အျမတ္ေငြပမာဏမ်ားသည္ ဆက္လက္တိုးပြားလာႏိုင္မည္ဟု ခန႔္မွန္း
ႏိုင္ပါသည္။
ပံု(၁) - နယ္ပယ္အသီးသီး၏ အျမတ္ေငြပမာဏ (ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္)

Network Engineering Service

၁၀

ဖိုင္ဘာကြန္ယက္ တပ္ဆင္မႈႏွင့္ထိန္းသိမ္းမႈ

၁၈

ႀကိဳးမဲ့အေျချပဳစခန္းတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ထိန္းသိမ္းမႈ

၃၂

Top Up Card ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ေရာင္းခ်မႈ

၃၂

Conference System

၈
စုစုေပါင္း

၁၀၀

ကိုးကားခ်က္：TMH Telecom Public မွတဆင့္ စာေရးသူမွ စုစည္းသည္။

TMH ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိလာေသာ အျမတ္ေငြမ်ားျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ႒ာနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္
ခန္႕အပ္ဖ႕ြဲ စည္းတည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ အျခားဆုိလုိရင္း အဓိပၸာယ္မွာ TMH ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားကို
အျမတ္ေငြပမာဏ

ျမင့္မားေသာက႑မ်ားတြင္

ဇန္နဝါရီလအထိ TMH ၏

ဦးစားေပး

ခန္႕အပ္ထားျခင္းပင္

ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္

စုစုေပါင္း ၀န္ထမ္းအေရအတြက္မွာ (၄၂၃)ဦးရွိသည့္အနက္ (၁၈၆) ဦးအား ဖုိင္ဘာ

သြယ္တန္းျခင္း စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အပိုင္းတြင္ တာဝန္ေပး ခန္႕အပ္ထားလ်က္ ရွိပါသည္။ ၎ခန္႕အပ္ထားသည့္
၀န္္ထမ္းနယ္ပယ္စာရင္း၏ (၁၈၆)ဦးအနက္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ (၈) ဦး၊အႀကီးတန္း အင္ဂ်င္နီယာ (၄၀)ဦး ၊
လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ (၁၁)ဦး၊ အငယ္တန္း အင္ဂ်င္နီယာ (၁၀၇)ဦး ႏွင့္ စာရင္းထိန္းသိမ္း ၀န္ထမ္း (၂၀)ဦးတို႔အား
အသီးသီး ခန္႕အပ္ထားပါသည္။ မုိဘုိင္းစခန္းႏွင့္ ဖုိင္ဘာသြယ္တန္းျခင္းဆုိင္ရာ တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ား အျပင္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ၀န္ထမ္းအေရအတြက္မာွ ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းဦးေရ (၁၀၀)ဦး ခန္႕အပ္ထားပါသည္။
ဝန္ထမ္းအင္အား၏အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားမွာ စုစုေပါင္း ၀န္ထမ္းဦးေရ (၂၈၀) ဦး၏ (၆၀%)သည္
အသက္

(၁၈)ႏွစ္မွ

အသက္

(၂၈)ႏွစ္

အၾကားတြင္

ခန္႕အပ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

၀န္ထမ္းမ်ား၏

ပညာအရည္အခ်င္းတုိ႕ကို ၾကည့္လွ်င္ ဘြ႕ဲ လြန္ပညာၿပီးဆံုးသူ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ (၂၈၉)ဦးရွိေနၿပီး စုစုေပါင္းဝန္ထမ္း
အင္အား၏ (၆၀%)အထက္ ရွိေနပါသည္။ TMHသည္ ပညာအရည္အခ်င္း ျမင့္မားေသာလူငယ္ဝန္ထမ္းမ်ားကို
ဦးစားေပးခန္႕အပ္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ နည္းပညာ အသစ္မ်ား တုိးတက္
လာမႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးပုံစံတြင္လည္း အဓိကေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုခန္႕ ေပၚေပါက္လာ ႏုိင္ၿပီး၊ ထုိနည္းပညာ
တုိးတက္မႈမ်ားမွသည္ ဆံုး႐ႈံးႏုိင္မႈအေျခအေန အၿမဲပင္ ရွိေနပါသည္။
ထု႕ိ ေၾကာင့္ အသိပညာဗဟုသုတႂကြယ္ဝၿပီး အသစ္သစ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္
ႏုိင္စမ
ြ ္းရွိသည့္လ႔စ
ူ ြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိလည္း အဓိက လိုအပ္ၿပီး TMHကုမၸဏီသည္ ထိုကဲ့သို႔ အသစ္သစ္ေသာ
စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ တာ၀န္ယူ၍ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ေဒသအသီးသီးရွိ
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ဝန္ထမ္းခန္႕အပ္ထားမႈမ်ားကုိ

ၾကည့္ပါလွ်င္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္(၂၃၁)ဦး၊

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္(၅၆)ဦး၊

ေနျပည္ေတာ္

ၿမိဳ႕တြင္(၄၀)ဦး၊ လားရွိဳးၿမိဳ႕တြင္(၃၂)ဦး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင(္ ၂၁)ဦး အသီးသီးတုိ႕ျဖင့္ ခန္႕အပ္လုပ္ကုိင္လွ်က္ ရွိပါသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

အဓိက

ဗဟုစ
ိ ီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္

တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း

အေရာင္း

အ၀ယ္

ျဖန္႕ျဖဴးေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သိရွိရပါသည္။ ေဒသအလုိက္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိခန္႕အပ္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
မတူကျြဲ ပားေသာ ေဒသအသီးသီးတုိ႕တြင္ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ကုိလည္း
လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေျပာင္းလဲလာမည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆရပါသည္။

ပုံ(၂) - ဌာနအသီးသီး၏ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္（ဦးေရ၊ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ）

Network Engineering Service

၃၆

ဖိုင္ဘာကြန္ယက္ တပ္ဆင္မႈႏွင့္ထိန္းသိမ္းမႈ

၁၈

ႀကိဳးမဲ့အေျချပဳစခန္းတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ထိန္းသိမ္းမႈ

၁၈၆

Top Up Card ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ေရာင္းခ်မႈ

၁၀၀

Conference System

၅

Management

၁၇

Admin

၄၈
စုစုေပါင္း

၄၂၃

ကိုးကားခ်က္：TMH Telecom Public မွတဆင့္ စာေရးသူမွ စုစည္းသည္။

TMH

၏

ေစ်းကြက္ေ၀စုတိုးခ်ဲ႕ႏုင
ိ ္မႈကို

ကုမၸဏီ၏

မဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာအေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းမ်ား၏ ထူးျခားေသာ ၾကန္အင္ လကၡဏာ
ရပ္တစ္ခုမွာ

လိုအပ္ေသာ အေျခခံကုန္ပစၥည္းအသံုးစရိတ္မ်ား ႀကီးမားစြာကုန္က်ႏိုင္မႈသည္ မ်ားစြာေရွာင္လႊဲ မရ

ႏုင
ိ ေ
္ ပ။ သု႕ိ ေသာ္လည္းေစ်းကြက္ေ၀စုကို တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ဆိုပါက လုိအပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပမာဏမ်ားကုိ တၿပိဳင္
တည္းေအာ္ဒါတင္ျခင္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ကာ ကုမၸဏီ၏ ၀င္ေငြပမာဏကုိလည္း ပုမ
ိ ေ
ို စႏုင
ိ ေ
္ သာ
အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေစ်းကြက္ေ၀စုအား တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ေရးသည္ ၎တုိ႕၏ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာတြင္ အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္း
ရင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

၎ရည္မွန္းခ်က္ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္

ကုမၸဏီ

တစ္ခုသည္

၎ကုမၸဏီ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ သံုးစြေ
ဲ နေသာသူမ်ားထံသုိ႕ ကနဦးဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာ အေျခခံ
အေဆာက္အအံု

စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ တပ္ဆင္သည့္အခါ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့၍ သက္္သက္သာသာျဖင့္ ကမ္းလွမ္း

ေပးျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ကၽြမ္းက်င္ေသာနည္းပညာတိုးတက္မအ
ႈ ားသာခ်က္တို႔ျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးျခင္းတု႕ိ ကုိ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာအေျခခံအေဆာက္အအံုသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္
မိုဘိုင္းဖုန္းကို အဓိကအသံုးျပဳျခင္းမွ အစျပဳ၍ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တိုးတက္လာခဲ႕ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္
မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးစြမ
ဲ ႈ ျပန္႕က်က္မႈႏႈန္းသည္ အဆ ၁၀၀%နီးပါးအထိ ေရာက္ရွိလာသည့္အတြက္ အနာဂတ္ကာလတြင္
ဆက္လက္တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္

ယခင္ထက္

အတန္အသင့္
4

ေလ်ာ့က်လာႏိုငမ
္ ည္ဟု

ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။

သို႔ေသာ္တဖက္တြင္ Broadband ေစ်းကြက္အား အစားထုိး ၾကည့္မည္ဆိုပါက သံုးစြမ
ဲ ႈျပန္႕က်က္မႈႏန
ႈ း္ သည္
နည္းပါးေနေသးသည့္အတြက္ အနာဂတ္တြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕လာႏိုင္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။
ထိ႔အ
ု ျပင္္Broadband

သံုးစြမ
ဲ ႏ
ႈ ႈန္းႏွင့္

အတူဒြန္တေ
ဲြ နသည့္

အင္တာနက္သံုးစြမ
ဲ ႈႏႈန္းမွာလည္း

၃၀%

ေအာက္တြင္သာ ရွိေနေသးသည့္အတြက္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႕လာႏိုင္သည္ဟု မွန္းဆ ႏိုင္ပါသည္။
ေဒသအလုိက္ ေစ်းကြက္အေျခအေနကုိ ၾကည့္မည္ဆိုပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားကို ဦးစြာ နည္းပညာ
အေျခခံအေဆာက္အအံု

တည္ေဆာက္မတ
ႈ ုိ႕ကိုေဆာင္ရက
ြ ္

လ်က္ရွိကာ၊

၎ေနာက္ပုိင္းတြင္

ရွမ္းျပည္နယ္၊

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္ ႏွင့္ အျခားေဒသအသီးသီးတုိ႕တြင္ တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္
ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္

နည္းပညာအေျခခံအေဆာက္အအံု

တည္ေဆာက္မႈတုိ႕ကို

စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနၿပီး ၎ေဒသမ်ားတြင္ တုိးတက္မႈအေျခအေနမ်ားစြာလည္း က်န္ရွိေနေသးသည္ကုိ
ေတြ႕ရွိရပါသည္။
တီအမ္အိတ္ခ်္

တယ္လီကြန္း

အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ

ကုမၸဏီလီမိတက္သည္

ေခတ္ႏွင့္အညီ

တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းပညာ
အေျခခံအေဆာက္အအံုတိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္လည္း ထိပ္တန္းမွ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
တီအမ္အိတ္ခ်္

တယ္လီကြန္းအမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ

ကုမၸဏီလီမိတက္သည္

အနာဂတ္ကာလတြင္

၎၏

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားသြန္ခြန္စုိက္ ပိုမိုတိုးခဲ်႕သြားလုပ္ေဆာင္သြားမည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုဟု ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။
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