Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd.（MTSH）
【အက်ဥ္းခ်ဳပ္】

Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd.（MTSH）သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရတို႔ိအၾကား

သေဘာတူညီခဲေ
့ သာ

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

စီမံကိန္း၏ ပင္မအဖြ႕ဲ ျဖစ္သည့္ Myanmar Japan Thilawa Development Ltd (MJTD)၏ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံဘက္မွ ပုဂၢလိကရွယ္ယာရွင္ ျဖစ္ပါသည္။ MJTD ကိ၂
ု ၀၁၄ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၁၀)ရက္ေန႔တင
ြ ္ စတင္
တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာဖြ႕ဲ စည္းပံုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ(၁၀%)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
မ်ားမွ (၄၁%)၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ(၁၀%)၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား မွ(၃၉%)
တိ႕ု ႔ျဖစ္ပါသည္။ ၎အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ (၄၁%) ပိုင္ဆိုင္သည့္
အဖြဲ႕မွာ MTSH ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
အမ်ားသိရထ
ွိ ားသည့္အတိုင္း MTSH၏ အက်ိဳးအျမတ္သည္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
လုပ္ငန္း၏

လက္ရွိအေျခအေနအေပၚ

မူတည္ေနပါသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏

ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး

တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္စြာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနၿပီး ဇုန္(A)(၄၀၀ ဟက္တာ
ခန္႕)မွာ ၿပီးစီးလုနီးပါးျဖစ္ၿပီး ဇုန္ (B)(၂၆၀ဟက္တာခန္႕)ကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စက္ရံုပိုင္းဆိုင္ရာဖြံ ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအျပင္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ေရရရွိေရး၊ လမ္းျပဳျပင္
ေရး စသည့္အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဂ်ပန္
ႏိုင္ငံမွဦးစီးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စာြ ဦးေဆာင္ပါဝင္လႈပ္ရွားေနေသာ ကုမၸဏီအမ်ား
စုမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ စံျပစက္မႈဇုန္
အျဖစ္

သတ္မွတ္ခံထားရၿပီး

အနာဂတ္တြင္လည္း

စက္မႈဇုန္မ်ား

တည္ေထာင္ျခင္းအတြက္

နမူနာ

ယူစရာအျဖစ္ အာရုုံစုိက္ခံရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျမယာ
ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ားအတြက္

အခ်ိန္ကာလတစ္ခု

လိုအပ္ေနျခင္း

စေသာ

အခက္အခဲမ်ားလည္း

ရွိေနေသး

ေသာေၾကာင့္ ဇုန္(A) ႏွင့္ဇုန္(B)တိ႔၏
ု
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အလား အလာတစ္ခုကို ၿပီးဆံုးေသာ
အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ MJTDအေနႏွင့္ အျမတ္ေငြပုိမုိရရွိႏုိင္ေစရန္
ကုန္က်ေငြေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လာႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။ သု႕ိ အတြက္ေၾကာင့္ MTSH၏
စီးပြားေရး အေျခအေန သည္ MJTDက မည္မွ်ေလာက္အထိ အက်ိဳးရွိရွိလုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္မႈ ရွိ/ မရွိႏွင့္
MTSHသည္လည္း မည္သ႕ို ႔ေသာစီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈနည္းဗ်ဴဟာကို ေရးဆြဲႏိုင္ျခင္း ရွိ/ မရွိတ႕ုိ အေပၚ မူတည္ပါသည္။
၎အခ်က္မ်ားသည္ အနာဂတ္ကာလတြင္ သတိျပဳေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

1

၁။ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း စတင္ရန္ ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္မႈ
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔အၾကား

သီလဝါဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ

ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ခ်ိန္မွ

စတင္ပါသည္။ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာခ်ဳပ္ဆိုၿပီးသည့္ေနာက္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေမလတြင္ Sumitomo Corporation,
Mitsubishi Corporation, Marubeni စသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ သီလဝါ အနီးအဝိုက္၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခေလ့လာမႈ
ကိုစတင္ကာ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇြန္လပိုင္းတြင္ Japan International Cooperation Agency （ JICA ）မွ
သီလဝါအနီးတဝိုက္တင
ြ ္

အေျခခံ

အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ျပဳျပင္မႈမ်ား

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ခန္႕မွန္းေျခ ယန္း(၅၀)ဘီလီယံ ပမာဏရွိေသာ ODA Loan ေထာက္ပံ့ေၾကာင္းကို ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။
၎ေနာက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈတည္ေဆာက္ေရး ပင္မကုမၸဏီအျဖစ္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္စပ္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ

Myanmar

Japan

Thilawa

Development,

Ltd(MJTD)ကို ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၃) ရက္ေန႔တင
ြ ္ စက္႐ုံ
ဧရိယာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ Myanmar Special Economic Zone Law (ျမန္မာအထူးစီးပြားေရး
ဇုန္ဥပေဒ)ကို ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး အျပည့္အဝ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ပါသည္။
MJTD၏ ရွယ္ယာဖြဲ႕စည္းပံုအခ်ိဳးအစားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ(၅၁%)၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘက္မွ(၄၉%)
ျဖစ္ပါသည္။ ထိ႕ု အထဲတင
ြ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ（သီလဝါSEZစီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈေကာ္မတီ）
(၁၀%)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိက ရွယ္ယာရွင္မ်ား（ပုဂၢလိကကုမၸဏီ(၉)ခုႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းရွယ္ယာရွင္）(၄၁%)၊
ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံဘက္မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ（JICA）(၁၀%)၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံပုဂၢလိကရွယ္ယာရွင္မ်ား（Sumitomo
Corporation, Marubeni, Mitsubishi Corporation, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, Mizuho Bankတိ႔ု ဖက္စပ္） (၃၉%)ပါဝင္ပါသည္။ ၎အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိက
ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာ(၄၁%)မွာ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public, Ltd（MTSH）ျဖစ္ပါသည္။
MTSHသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္တစ္ဦး
ခ်င္းရွယ္ယာရွင္တ႔က
ို ရွယ္ယာရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ (၉)ခုတ႔မ
ို ွာ First Myanmar Investment Company Limited、
Golden Land East Asia Development Limited、Myanmar Agribusiness Public Corporation Limited、
Myanma Agricultural & General Development Public Limited、Myanmar Edible Oil Industrial
Public Corporation Limited、Myanmar Sugar Development Public Company Limited、Myanmar
Technologies and Investment Corporation Limited、National Development Company Group
Limited and New City Development Public Company Limitedတိ႔ပ
ု င္ ျဖစ္ၾကပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါအတိုင္းMJTD၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအထဲတင
ြ ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း
ရွင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ စက္မႈဇုန္ဖြ႕ံ ၿဖိဳး
တိုးတက္လာမႈႏွင့္အတူ
လက္တဲေ
ြ ဆာင္ရြက္မွသာ

အစိုးရႏွင့္

ျပည္သူတို႔

အမွန္တကယ္

အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ကာ

ေအာင္ျမင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လက္ေတြ႕တြင္

ထိုသို႔
သီလဝါ

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေနရေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္မွ
အေရးပါေသာ အေၾကာင္းရင္းႀကီးမွာ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူတို႔၏ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္
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သူမ်ားအားလံုး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ေၾကာင္ဟ
့ ု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

၂။ MTSH၏ အဓိက အက်ိဳးအျမတ္
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ရွယ္ယာရွင္ျဖစ္ေသာ MTSH၏
ဝင္ေငြအျဖစ္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း၏ ပင္မကုမၸဏီျဖစ္ေသာ MJTDမွ ရရွိမႈမ်ားသည္
အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ MJTD ၏ ရွယ္ယာအျမတ္ေငြမ်ားမွာ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းခ၊ လမ္းျပဳျပင္
တည္ေဆာက္ခ စသည္တ႔ိုျဖစ္ၾကပါသည္။MTSH၏အခြန္မေဆာင္ေသးမီ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားထဲတင
ြ ္ MJTD၏
ရွယ္ယာအျမတ္ေငြရရွိေသာ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၆၅%ခန္႕၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တင
ြ ္ ၈၈%ခန္႕အျဖစ္
ရာခိ္ုင္ႏႈန္း မ်ားမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။
ထိ႔အ
ု ျပင္ MTSHမွ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Thilawa Property
Development （ TPD ）ထံမွရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္သည္ အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။ TPDသည္ သီလဝါ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ကုန္သြယ္ေရးအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင္ ့အိမ္ရာအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ႏွင့္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိ႔က
ု ို

ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး

အဓိကအက်ိဳးအျမတ္အျဖစ္

ေျမေနရာငွားရမ္းခႏွင့္

အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းခတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ တဆက္တည္းအေနႏွင့္ ၎ကုမၸဏီမွ ရရွိေသာ
အက်ိဳးအျမတ္လည္း ပါဝင္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ထိုပမာဏသည္ MJTD၏ ရွယ္ယာအျမတ္ေငြႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္
ပါက အလြန္နည္းေနပါေသးသည္။
MTSHအေနႏွင့္ TPDထဲမွ ခြေ
ဲ ၀ရရွိေသာအက်ိဳးအျမတ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ (-) ၀.၄%ခန္႕၊
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၇% ခန္႕တိ႔ု အသီးသီး ျဖစ္ၾကပါသည္။ MTSH၏ အက်ိဳး အျမတ္အလားအလာမွာ
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ လုပ္ငန္းဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေပၚ အထူးမူတည္လ်က္ ရွိပါသည္။ သီလဝါ
အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏

ထူးျခားခ်က္ႏွင့္

ေဆာက္လုပ္မႈအေျခအေန၏

အနာဂတ္

အလားအလာတိ႔က
ု ို

ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားအပ္ပါသည္။

၃။ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ထူးျခားခ်က္
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၂၃ကီလိုမီတာ ကြာေဝး
ေသာအရပ္တင
ြ ္

တည္ရွိပါသည္။

အကြာအေဝးအေနျဖင့္

ထိုမွ်ေလာက္

မေဝးကြာလွေသာ္လည္း

လက္ေတြ႕တြင္ ကားလမ္းက်ဥ္းေျမာင္းမႈႏွင့္ လမ္းပန္းမေခ်ာေမြ႕ေသးမႈတို႔ေၾကာင့္ ကားလမ္း က်ပ္တည္း
မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရပါေသးသည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ကားျဖင့္သြားလွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွ မိနစ္ ၄၀
မွ၅၀ခန္႕ေလာက္အထိ ၾကာျမင့္တတ္ပါသည္။ တခါတရံ ၁နာရီေက်ာ္ၾကာျမင့္ေသာအခါမ်ားလည္းရွိပါသည္။
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၏စုစုေပါင္းေဆာက္လုပ္မႈအက်ယ္အဝန္းမွာ(ခန႔္မွန္း
ေျခ၂,၄၀၀)ဟက္တာ

ရွိပါသည္။

ေဆာက္လုပ္မႈ၏

အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာ

စက္မႈလုပ္ငန္းဇုန္သာမက

စက္မႈဇုန္အနီးတဝိုက္တင
ြ ္ ကုန္သြယ္ေရးအေဆာက္အအံုမ်ား၊ လူေနအိမ္ရာမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးရံု
စသည္တ႔က
ို ို

ေဆာက္လုပ္ၿပီး

စက္မႈဇုန္အတြင္း

အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္

ထိုဇုန္အတြင္း

ေနထိုင္

စားေသာက္ႏိုင္ေသာ လူေနမႈဘဝပတ္ဝန္းက်င္တ႕ို ကို ဖန္တီးႏိုင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။
စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စက္ရံုသံုးေျမေနရာျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး စေသာ hard
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infrastructure သာမက စက္မႈဇုန္ဧရိယာအဆင္ေျပေျပ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ဆင့္ႏွင့္လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စသည့္ soft infrastructure အတြက္ပါ အားစိုက္
လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ စက္မႈဇုန္အတြင္း ပါဝင္ၾကေသာကုမၸဏီမ်ား၏ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္
အဆင့္ဆင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စက္မႈဇုန္နယ္ပယ္အတြင္းတြင္ One Stop Service Center ေကာင္တာကို ထားရွိ
ေပးထားပါသည္။ ၎ေကာင္တာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သက္ဆိုင္ရာရံုးအဖြဲ႕ ကိုထားရွိေပးလ်က္ရွိၿပီး ရံုးလုပ္ငန္း
ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္ကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးထားလွ်က္ရွိပါသည္။
လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စက္မႈဇုန္ဧရိယာအတြင္းတြင္ အသက္ေမြးဝမ္း
ေက်ာင္းဆိုင္ရာ ပညာေပးမ်ားက ိုေဆာင္ရြက္သည့္ကုမၸဏီမ်ားအား ဦးစားေပး လမ္းၫႊန္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
သီလဝါစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ၾကေသာကုမၸဏီမ်ား၏ ပင္မအရင္းခံဥပေဒမွာ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရး
ဇုန္ဥပေဒပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၎မွာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တင
ြ ္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္
ႏႈိုင္းယွဥ္လွ်င္ (၁) ကန္႕သတ္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေပးထားျခင္း (၂) ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ႁမွဳပ္ႏွံမႈ
ရာခိုင္ႏႈန္း ကန္႕သတ္ခ်က္မရွိျခင္းႏွင့္ (၃) ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္သည္ လြယ္ကူ
နားလည္လယ
ြ ္ျခင္း စသည့္ထူးျခားခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ ဥပမာ- ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္
ဆင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ျမန္မာအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ဥပေဒတြင္ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈ ေလွ်ာက္လႊာတင္သင
ြ ္းသည့္ေန႔မွ
ရက္ေပါငး္(၃၀)အတြင္း ခြင့္ျပဳ/ မျပဳကို အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ေပးရပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ
ဥပေဒအရဆိုလွ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည္အထိ ခန္႕မွန္းေျခ (၄)လမွ (၅)လအထိ ၾကာျမင့္ေနခဲ့ရေသာေၾကာင့္
ျမန္မာအထူးစီးပြားေရး

ဇုန္ဥပေဒအရ

အခ်ိန္ကာလ

တိုေတာင္းေစေသာ

အားသာခ်က္ရွိပါသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္က်ၿပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည့္ရက္မွ ၃ႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္
ရမည့္စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားပါသည္။ အျခားစက္မႈဇုန္မ်ားကဲ့သ႕ုိ ပင္

စက္မႈဇုန္အတြင္း အသံုးမျပဳရ

ေသးသည့္ေျမမ်ားကုိ အကာအကြယ္ ေပးထားပါသည္။
သီလဝါအထူးစက္မႈဇုန္အတြင္း ပါဝင္ၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ဇုန္ႀကီး(၂)ပိုင္း ခြျဲ ခားႏိုင္ပါသည္။
ပထမတစ္ပိုင္းမွာ ပို႔ကုန္ဦးစားေပးစက္မႈလုပ္ငန္း (ကုန္ပစၥည္း၏(၇၅%)ကို ျပည္ပသို႔တင္ပ႔ျို ခင္း (သိ႔မ
ု ဟုတ္)
ကုန္ပစၥည္း၏(၈၀%)ေက်ာ္ကို free zoneအတြင္းရွိ ပို႔ကုန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း) ျဖစ္ၿပီး၊
၎ကိုfree

zone ဟူ၍

ခြျဲ ခားႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ပိုင္းမွာ

ျပည္တင
ြ ္းေစ်းကြက္ဦးစားေပး

စက္မႈ

လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး၊ ၎ကိp
ု romotion zone ဟူ၍ ခြျဲ ခားႏိုင္ပါသည္။ ဇုန္ႏွစ္ပိုင္းစလံုး၏ ေျမေနရာ သံုးစြဲငွားရမ္း
ခြင့္ကာလမွာ အမ်ားဆံုး(၇၅)ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ စသည့္ခံစားခြင့္မ်ားမွာ ဥပမာအားျဖင့္-free
zone အတြင္းျဖစ္ပါက အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္(၇)ႏွစ္ျဖစ္ကာ promotion zoneျဖစ္ပါက (၅)ႏွစ္ျဖစ္သည့္
အတြက္ free zone အပိုင္းသည္ ပိုမိုအက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိပါသည္။

၄။ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ ေဆာက္လုပ္ေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေန
အထက္တင
ြ ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ သီလဝါအထူးစီးပြားဇုန္၏ စုစုေပါင္း ေဆာက္လုပ္မႈ အက်ယ္
အဝန္းမွာ (၂,၄၀၀) ဟက္တာမွ် က်ယ္ဝန္းေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကို အပိုင္းမ်ား ခြျဲ ခားလ်က္တည္
ေဆာက္ေနပါသည္။လက္ရွိအထိေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသည္မွာ ဇုန္(A)ႏွင့္ဇုန္(B)တိ႔ု ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဇုန(္ A)၏

ေဆာက္လုပ္မႈအက်ယ္အဝန္းမွာ(၄၀၅)ဟက္တာျဖစ္ပါသည္။ ၎အနက္(၃၇၀)ဟက္တာမွာ စက္ရံုဧရိယာ၊
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(၃၅)ဟက္တာမွာ လူေနအေဆာက္အဦးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဧရိယာ ျဖစ္ပါသည္။ လူေနအေဆာက္အဦးႏွင့္
ကုန္သြယ္ေရးဧရိယာ (၃၅)ဟက္တာႏွင့္ပတ္သက္၍ MTSH၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္ေသာ TPDက
ေဆာက္လုပ္ေရးကို တာဝန္ယူထားပါသည္။ ဇုန္(A)၏ေဆာက္လုပ္ေရးကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္
စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဇုန္(A)၏ ေဆာက္လုပ္ေရးမွာ အၿပီး
ျဖစ္သေလာက္ ျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
ဇုန္(B)၏ ေဆာက္လုပ္မႈအက်ယ္အဝန္းမွာ (၂၆၂) ဟက္တာျဖစ္ၿပီး အားလံုးမွာ စက္ရံုဧရိယာ ျဖစ္
ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးကို အပိုင္း(၃)ပိုင္း ခြျဲ ခားထားၿပီး အပုိင္း(၁)၏ ေဆာက္လုပ္ေရးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္

စတင္ခဲ့ကာ

၂၀၁၈ခုႏွစ္

ၾသဂုတ္လတြင္

စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္

ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

အပုိင္း(၂)၏ ေဆာက္လုပ္ေရးကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ခဲ့ကာ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္
စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

ဇုန္(A)ႏွင့္ဇုန္(B)၏

ေဆာက္လုပ္ေရးတြင္

အင္ဂ်င္နီယာ

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ Penta-Ocean Construction Co., Ltd၊ လွ်ပ္စစ္မီးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ Kinden Corporation၊
ေရႏွင့္ မိလႅာေရသန္႕စင္မႈမ်ားကုိ Kubota Corporation၊ optical fiber ကိK
ု DDIမွတာဝန္ယူထားၾကပါသည္။
၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ေဆာက္လုပ္ေရးမွာ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ ရွိပါသည္။
၂၀၁၈ခုႏွစ္၊

ႏို၀င္ဘာလ(၁)ရက္ေန႕တြင္

ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ

ဇုန္(A)

ႏွင့္ဇုန္(B)ေပါင္းလွ်င္

ကုမၸဏီမ်ားမွာငွားရမ္းစက္ရံု(၃)အပါအဝင္၊

(ထိ႔အ
ု ျပင္ႀကိဳတင္

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုဆဲကုမၸဏီ(၁)ခု)၊

ႏုိင္ငံေပါင္း

ေျမေနရာႀကိဳတင္စာခ်ဳပ္
(၁၉)ႏုိင္ငံမွ

ကုမၸဏ(ီ ၉၇)

၎တို႔အထဲတင
ြ ္စက္ရံုတည္ေဆာက္ၿပီး(၈၀)ကုမၸဏီ၊

လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ေနေသာကုမၸဏီ(၅၆)ခုတ႔အ
ို သီးသီးျဖစ္ၾကပါသည္။
ေစ်းကြက္အရၾကည့္လွ်င္ ပို႔ကုန္ဦးစားေပးစက္မႈလုပ္ငန္း(၃၆)ကုမၸဏီ၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ ဦးစား
ေပးစက္မႈလုပ္ငန္း(၆၀)ကုမၸဏီႏွင့္အျခားကုမၸဏီ(၁)ခုတ႕ို

ျဖစ္ၾကပါသည္။

ကနဦးတြင္

ပို႔ကုန္ဦးစားေပး

စက္မႈလုပ္ငန္း(၇၀%)၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ ဦးစားေပး စက္မႈလုပ္ငန္း(၃၀%)ဟူ၍ ခန႔္မွန္းခဲ့ ေသာ္လည္း
လက္ေတြ႕တြင္
(၆၀%)ဟူ၍

ပို႔ကုန္ဦးစားေပးစက္မႈလုပ္ငန္း(၄၀%)၊
ျပည္တင
ြ ္းေစ်းကြက္ဦးစားေပး

ျပည္တင
ြ ္းေစ်းကြက္

စက္မႈလုပ္ငန္း၏

ဦးစားေပး

ရာခိုင္ႏႈန္းက

စက္မႈလုပ္ငန္း

ပိုမ်ားခဲ့ပါသည္။

၎မွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ျပည္တင
ြ ္းထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းရည္မလံုေလာက္မႈကို ေဖာ္ျပေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
သီလဝါတြင္

ပါဝင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ

ကုမၸဏီမ်ားကို

လုပ္ငန္းအလိုက္

ၾကည့္ပါက

(စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေနဆဲ ကုမၸဏ(ီ ၁)ခုအပါအဝင္ ေအာက္ပါအတိုင္း) ေဆာက္လုပ္ေရး ကုန္ၾကမ္းဆိုင္ရာ

(၁၆)

ကုမၸဏီ၊ ထုပ္ပိုးမႈႏွင့္ကန
ြ ္တိန္နာဆိုင္ရာ(၁၀)ကုမၸဏီ၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း(၈)ကုမၸဏီ၊ ေထာက္ပံ႕ပုိ႕ေဆာင္
ေရး

(၈)ကုမၸဏီ၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္လုပ္ငန္း(၈)ကုမၸဏီ၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ (၈)

ကုမၸဏီ၊ ေမာ္ေတာ္ကားဆိုင္ရာ(၅)ကုမၸဏီ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားဆိုင္ရာ(၅)ကုမၸဏီ၊ ေဆးဝါးဆိုင္ရာ (၆)
ကုမၸဏီ၊ ဖိနပ္ႏွင့္အပုိပစၥည္းစက္႐ုံလုပင
္ န္း (၃)ကုမၸဏ၊ီ သေဘၤာေဆးလုပ္ငန္း (၄) ကုမၸဏီ၊ စက္႐ုံဂက္(စ္)
လုပ္ငန္း (၂) ကုမၸဏီ၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း (၄) ကုမၸဏီႏွင့္ ေျမယာဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ (၁)ကုမၸဏီ စသည္တ႔ို
ျဖစ္ၾကပါသည္။
ထိ႔အ
ု ျပင္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အေအးခန္းသိုေလွာင္ရံုလုပ္ငန္း၊ စက္ရံု
သံုးဂတ္စ္လုပ္ငန္း၊

အလုပ္ရံုသံုးစက္ကိရိယာ

သယ္ယူပ႕ုိ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊

ဖုန္းတာ၀ါတုိင္လုပ္ငန္း၊

ကင္မရာအစိတ္အပိုင္းပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ လက္သမားပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ တိရိစၧာန္အစာလုပ္ငန္း၊ သားေရလုပ္ငန္း၊
တုိင္ကီလုပ္ငန္း၊ အိမ္သံုးပစၥည္းထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ပလစ္စတစ္ပံုသြင္းလုပ္ငန္း၊စက္ရံုစြန္႕ပစ္ပစၥည္း ရွင္းလင္း
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ေရးလုပ္ငန္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း၊ ငွားရမ္းလုပ္ငန္း စသည္တို႔သည္လည္း တစ္ကုမၸဏီစီ ရွိၾက
ပါသည္။

ႏိုင္ငံမ်ားမွာ

ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ(၅)ကုမၸဏီ၊

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ(၅၀)ကုမၸဏီ၊

ထိုင္းႏိုင္ငံ(၁၄)ကုမၸဏီ၊

စင္ကာပူႏိုင္ငံ(၃)ကုမၸဏီ၊

ကိုရီးယားႏိုင္ငံ(၆)ကုမၸဏီ၊

မေလးရွားႏိုင္ငံ(၃)ကုမၸဏီ၊

ျမန္မာႏိုင္ငံ(၄)ကုမၸဏီ၊

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ၊ ဆြစ္ဇလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ေအာ္လန္ႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊
ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံ၊

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊

အိႏၵိယႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔မွ

ကုမၸဏတ
ီ စ္ခစ
ု တ
ီ ႕ုိ

အသီးသီး ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ဗဟိုျပဳလ်က္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အေလ်ာက္ ကုမၸဏီမ်ား၏တဝက္ေက်ာ္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ
ရပါသည္။ အစုရွယ္ယာရွင္ အေနအထားကို ၾကည့္ပါက ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ကုမၸဏီ(၈၂)ခု၊ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ
(၁၃)ခုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ကုမၸဏီ(၂)ခုတ႔ို ျဖစ္ၾကပါသည္။

၅။ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အနီးတဝိုက္၏ အေျခခံအေဆာက္အအံု ျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈ
အေျခအေန
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္
အတြက္

စက္မႈဇုန္ေျမေနရာႏွင့္

လမ္းခရီးလည္းမျပဳျပင္ရေသးဘဲ

ယခင္ကအမ်ားျပည္သူတို႔ေနထိုင္ခဲ့ေသာ

သင့္ေတာ္ေသာ

ေျမေနရာျဖစ္သည့္

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားမရွိခဲ့ပါ။

လွ်ပ္စစ္မီးေပးေသာစနစ္မွာလည္း

မျပည့္စံုေသးကာ

သြားလာေသာ
ေရႏွင့္ေရဆိုး

သန္႕စင္ေပးေသာအေဆာက္အအံုမ်ားလည္း မရွိခဲ့ပါ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ စက္မႈဇုန္ေျမေနရာအျဖစ္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးလာေစရန္
အတြက္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးစက္မႈဇုန္အတြင္းသာမက သီလဝါအထူးစီးပြားေရး စက္မႈဇုန္ ျပင္ပအနီး
တဝိုက္ရွိ အေျခခံအေဆာက္ အအံုျပဳျပင္တည္ေဆာက္မႈလည္း အထူးအေရးေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ လုအ
ိ ပ္
ပါသည္။
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ျပင္ပအနီးတဝိုက္၏

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွODA Loanႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ ေရေပးေဝေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးက႑မ်ားဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္
ေဆာင္ရြက္သာြ းပါမည္။လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ပတ္သက္၍ (33 ｋ Ｖ ) ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴးျခင္း၊ ဓာတ္ေငြ႕
ဓာတ္အားေပး စက္ရ（
ံု 50 ＭＷ）ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း တိ႔မ
ု ွာ တည္ေဆာက္ၿပီးစီး ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။
ေနာင္တင
ြ ္ (230 ｋ Ｖ ) ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခြရ
ဲ ံုတ႔က
ို ို ၿပီးစီးေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ
ပါသည္။ ေရေပးေဝမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လကြန္းပ်င္ေရေလွာင္တမံတင
ြ ္ ေရသန္႕စက္ကိရိယာမ်ား ႏွင့္ေရပို႔
လႊတ္လိုင္း（ေနာက္ထပ္ 42,000 ＭＴ/ေန႔စဥ္）ကိုတပ္ဆင္ထားရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ရွိပါသည္။
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

ကြန္တိန္နာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေရး

ႏွင့္ အမွတ(္ ၃)သန္လ်င္တံတားသည္ ပဲခူးျမစ္အေပၚမွ ျဖတ္၍ သန္လ်င္ၿမိဳ႕ႏွင့္ သာေကတၿမိဳ႕တု႕ိ ကုိ
ကူးသန္းသြားလာႏုိင္ရန္ ၂၀၁၈ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ လ်က္ရွိ ပါသည္။ထိုသို႔
တဆက္တည္းျဖစ္ေသာအေျခခံအေဆာက္အအံုျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးသည္စက္မႈဇုန္ဧရိယာအျဖစ္တည္
ရွိေနေသာသီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏တန္ဖိုးကိုႁမွင့္တင္ေပးေသာအက်ိဳးေက်းဇူးရွိၿပီး၊အလံုးစံုၿပီးစီးပါကစီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕လာမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထု႕ိ အျပင္ MTSH ၏ လုပ္ငန္းခြက
ဲ ုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ TPD ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ လက္ရွိ
အခ်ိန္ကာလတြင္ လူေနအိမ္ယာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေျမေနရာမ်ားကုိ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ေနရာ
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တြင္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ MTSH သည္ TPD ကုမဏီအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊
မတ္လတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႕ၿပီး သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တင
ြ ္ လူေနအိမ္ယာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ေျမေနရာမ်ား၏ ၃၅ ဟတ္တာေျမေပၚတြင္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ ဌားရမ္းလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။
၎သည္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္လမ္းသုိ႕ အဓိက စႀကၤန္လမ္း ၀င္ေပါက္ႏွင့္ သီလ၀ါ ေရေလွာင္တမံတ႕ုိ
အၾကားတြင္ တည္ရွိေနၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ကြန္ဒိုမိနီယံ၊ လူေနတုုိက္ခန္း၊
႐ုံးခန္း၊

ေရွာ့ပင္းေမာ(လ္)၊

စူပါမားကတ္(တ္)၊

ဟုိက္ပါမတ္(လ္)၊

အိမ္ဆုိင္၊

ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ုံ စသည္တ႕ုိ ကုိ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

ဟုိတယ္၊

ေက်ာင္း၊

TPD သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊

ဇူလုိင္လတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရရွိထားပါသည္။
သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ လူေနအိမ္ယာႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေျမေနရာသည္ သန္လ်င္
တံတားမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အဓိကစီးပြားေရးခ႐ုိင္မွ ၁၉ ကီလုိမိတာႏွင့္ ဒဂုံတံတားမွတစ္ဆင့္ ၃၆
ကီလုိမီတာခန္႕ အကြာအေ၀းတု႕ိ တြင္ တည္ရွိပါသည္။ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ လူေနအိမ္ယာႏွင့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေျမေနရာတြင္

TPD

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ

လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

၎ေျမ

ေနရာတြင္ သီလ၀ါဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ အိမ္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားတုိက္ခန္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ TPD
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေျမေနရာစီမံကိန္းတြင္ အစားအေသာက္ဆုိင္တန္းမ်ား၊ ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ႐ုံးခန္းအေဆာက္အဦးမ်ား၊
၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ တိုက္ခန္းမ်ား၊ ကြန္ဒုိမီနီယံႏွင့္ အိမ္ယာမ်ားကို အနာဂတ္ကာလလတ္ စီမံကိန္း
မ်ားအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ပါ၀င္ပါသည္။

၆။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ အနာဂတ္အလားအလာ
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္မွာ ေခ်ာေမြ႕ေနၿပီး ၎အနီး တ၀ုိက္

ေဒသမ်ား၏ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးမ်ားကုိပါ တစ္ပါတည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပုိမုိအဆင္ေျပလာလ်က္ရွိပါသည္။ ပါဝင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ထားေသာ ကုမၸဏီ
မ်ားသည္ကုမၸဏီမ်ား၏ေဆာက္လုပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံျခင္း၊

ျပည္တင
ြ ္းဝန္ထမ္းကို

ဦးစားေပး

ခန္႕အပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို အေထာက္အကူျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ လုပ္ငန္းစတင္
လည္ပတ္မည့္ကုမၸဏီမ်ား တိုးပြားလာပါက ပိုမို၍ အေထာက္အကူျပဳသြားႏိုင္မည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေဆာက္လုပ္ေရးအရွိန္အဟုန္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
အစိုးရအေနႏွင့္လည္း စက္မႈဇုန္ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စံနမူနာအျဖစ္ သတ္မွတ္လ်က္ရွိပါသည္။
ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္

အနာဂတ္တြင္

အျခားေသာစက္မႈဇုန္မ်ားတည္ေဆာက္ေရးအတြက္

ျပဌာန္းစာအုပ္

အသြင္ နမူနာယူႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သု႕ိ အတြက္ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္သည္ အျခားစက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္
ေရးအတြက္

ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္

ဇုန္တစ္ခုအျဖစ္

ရပ္တည္ေနဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

သိ႔ေ
ု သာ္

သီလဝါ

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေဆာက္လုပ္ေရးသည္ဇုန္(A)ႏွင့္ ဇုန္(B)တြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တည္ေဆာက္
ၿပီးစီးသြားေနၿပီး အေျခအေနသိ႔ေ
ု ရာက္ေနၿပီသည္ဟု ေတြးႏိုင္ပါသည္။ စုစုေပါင္းေဆာက္လုပ္မႈ အက်ယ္
အဝန္း(၂,၄၀၀) ဟက္တာမွ်ေလာက္ က်ယ္ဝန္းသည့္အတြက္ ေနာင္တင
ြ ္လည္း ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ဖြံ ့ၿဖိဳးႏိုင္ေခ်ရွိသည့္
အေလ်ာက္ ေျမယာၫွိႏႈိင္းမႈစသည့္အခက္အခဲမ်ားလည္းရွိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
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ထိုသ႔ေ
ို သာအေျခအေနထဲတင
ြ ္MJTDသည္ ယေန႔တိုင္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္လာေသာ စီမံခန္႕ခြမ
ဲ ႈ
နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ဖြဲ ့စည္းပံုေျပာင္းလဲကာ ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္လာမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္MTSH၏ လုပ္ငန္းအေျခအေနမွာ MJTD မွ မည္သို႔အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္ရန္ စရိတ္
မ်ားနည္းေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လုိအပ္မႈႏွင့္ MTSH ကိုယ္တိုင္မွ အျခားစက္မႈဇုန္းမ်ားထံသို႔ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံျခင္း
အပါအဝင္ နည္းဗ်ဴဟာသစ္မ်ားကို ဖန္တီးေရးဆြဲႏိုင္မည္နည္းဆိုေသာ အခ်က္အေပၚ မူတည္ေနပါသည္။
အထက္ပါ

အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္

အနာဂတ္ကာလတြင္

အခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
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MTSH

ကုမၸဏီအား

ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္

