
သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန် 

၁။  တည်ေနရာ 

 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊  ရန်ကုန်ေတာင်ပိုင်းခရိုင်၊  သန်လျင်မို ့နယ်နှင့်ေကျာက်တန်း  

မို့နယ်တွင် တည်ရိှပါသည်။ 

၂။  ေနာက်ခံသမုိင်းေကာင်း 

 ၂၀၁၂ခုနှစ်၊  ဧပီလ(၂၁)ရက်တငွ ် ဂျပန်နိုင်ငံ၊  တိုကျ ို မို ့၌  ြမန်မာ-ဂျပန်  နှစ်နိုင်ငံ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး  ရည်ရွယ်ချက်  မှတ်တမ်းလာ  (Memorandum  of  Intent  – 

MOI)  တစ်ရပ်ကို  အမျ ို းသားစီမံကိန်းနှင့်  စီးပွားေရးဖွံ့ ဖို းတိုးတက်မဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး၊  ဂျပန်နိုင်ငံနိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၊  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးနှင့် 

စီးပွားေရး၊  ကုန်သွယ်ေရးနှင့်စက်မဝန်ကီးဌာန၊  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးတ့ုိ  လက်မှတ် 

ေရးထိုးခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၂  ခုနှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ(၂၁)ရက်ေန့တွင်  ရန်ကုန်မို ့၌  အဆိုပါ  MOI  ကိုအေြခခံ၍ 

ြမန်မာ-ဂျပန် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး စာခန်လာ ( Memorandum of Cooperation 

Development  of  the  Thilawa  Special  Economic  Zone-MOC)  ကို  လက်မှတ် 

ေရးထိုးခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၃ခုနှစ၊်  ေမလ(၂၄)ရက်ေန့မှ  (၂၆)ရက်ေန့ထိ ဂျပန်ဝန်ကီးချုပ်၏  ြမန်မာနိုင်ငံသို့ 

တရားဝင်ခရီး  လာေရာက်စဉ်အတွင်း  သီလဝါစီမံကိန်းအတွက်  ပူးေပါင်းေဆာင ်

ရွက်ေရး  နှစ်ဖက်နားလည်မ  စာခန်လာ  (Memorandum  of  Understanding  – 

MoU)ကို  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတ  ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မလက်မလုပင်န်း 

ရှင်များအသင်းချုပ်  (UMFCCI)  ဥက္ကဋ္ဌ  နှင့်  ဂျပန်နိုင်ငံ၊  မစ်ဆူဘစ်ရှီကုမ္ပဏီ  ဥက္ကဋ္ဌတို့ 

လက်မှတ်ေရးထုိးခ့ဲပါသည်။ 

၃။  တည်ေထာင်ြခင်း 

 ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏  ၂၀၁၃ခုနှစ်၊  စက်တင်ဘာလ  (၂၃)  ရက်၊  ရက်စွဲပါအမိန ့် 

ေကာ်ြငာစာအမှတ် ( ၆၅/ ၂၀၁၃) ြဖင့် သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန ်နယ်နိမိတ်အြဖစ်                  



          သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ 

၄။  ဧရယိာအကျယ်အဝန်း   

 စီမံကိန်းေြမ(စုစုေပါင်း)မှာ ၅၇၈၇.၇၁၈ဧက ( ၂၄၀၀) ဟကတ်ာ ြဖစပ်ါသည်။ သလီဝါ 

အထူးစီးပွားေရးဇုန်  A  (ဟက်တာ  ၄၀၅.၂၇၅)  ကို  ၃၀-၁၁-၂၀၁၃  ရက်မှ  စတင် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်  ေဆာငရွ်က်ခ့ဲရာ  (၉၉%)  ပီးစီးခဲ့ပါသည်။  ဒုတိယအဆင့် 

အေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် စက်မဇုနB်(ဟက်တာ ၇၀၀) ကို ၂၁-၁၀-၂၀၁၆ ကွင်းဆင်း 

တိုင်းတာပီး  ဧရိယာ(၂-၁),  (၂-၂),  (၂-၃),  (၂-၄)ခွဲ၍  ေဆာင်  ရွက်ရန်လျာထားပီး 

ပထမအဆင့်ဧရိယာ  ဟက်တာ(၁၀၁) ၊  ဧက(၂၅၀)အပိုင်း(၂-၁)နှင့်  ဒုတိယအဆင့် 

ဧရိယာဟက်တာ(၁၀၈) ၊  အပိုင်း(၂-၂)အတွင်းရှိသူများအား  နိုင်ငံတကာ  စံချနိ်စံညန်း 

များနှင့်အညီ ၁၈၉၄ခုနှစ်၊  ေြမသိမ်းအက်ဥပေဒ ပုဒ်မ၊ ၉(၁)(၃)တို့အရ ေလျာ်ေကးေငွ 

နှင့် ကရုဏာေကးများ ေပးေချပီး ြဖစ်ပါသည်။   

၅။  စက်မေြမငှားဂရန်ထုတ်ေပးခွင့်ြပုြခင်း 

 ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန၏  ၂၃-၉-၂၀၁၃  ရက်စွဲပါ  အမိန့်ေကာ်ြငာစာ  (၁၀၉/၂၀၁၃) 

ြဖင့်  ေကျာက်တန်းမို ့နယ်မှ  ေြမဧရိယာ  (၃၄၉၇.၅၃)  ဧကနှင့်  သန်လျင်မို ့နယ်မှ 

ေြမဧရိယာ(၁၅၂၉.၄၉)ဧက၊     စုစုေပါင်းေြမဧရိယာ(၅၀၂၇.၀၂)  ဧကကုိ တစ်နှစ်လင်  

ေြမငှားရမ်းခ တစ်ဧက(၁၂၀၀၀) ကျပ်နန်း၊ စုစုေပါင်း (၆၀,၃၂၄,၂၄၀)ကျပ်ြဖင့် စက်မ 

ေြမငှားဂရန် ထုတ်ေပးခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ 

၆။  ေြမငှားသက်တမ်း  

 ေြမငှားရမ်းသက်တမ်းမှာ ကနဦးနှစ်(၅၀) ၊ သက်တမ်းတုိး(၂၅)နှစ်၊ စုစုေပါင်း(၇၅) နှစ် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

၇။  ဖွဲစည်းေဆာင်ရွက်မ 

 ၂၀၁၄ခုနှစ၊်  ဇန်နဝါရီလ(၉)ရက်ေန့တွင ် ြမန်မာ-ဂျပန-်သီလဝါ  ဒီဗေလာ့မန့်လီမိ 

တက်  (Myanmar  Japan  Thilawa  Development  Ltd.-MJTD)  ကို  ရင်းနှီးတည် 



ေဆာက်သူ(Developer)အြဖစ်  ဖွဲ့စည်းခွင့်ြပုခဲ့ပီး  ၂၀၁၄ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ(၁၀)ရက် 

ေန့တွင် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခဲ့ပါသည်။  

 Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd. (MTSH) ကို ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ေမလ (၃) 

ရက်တွင် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတငခ့ဲ်ပါသည်။ 

 ြမန်မာအစိုးရကိုယ်စား သီလဝါအထူးစးီပွားေရးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမေကာ်မတီ၏ အေထာက် 

အပံ့ကုမ္ပဏီအြဖစ် သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမေကာ်မတီ ကမု္ပဏီလီမိတက် 

(TSMCC) ကို ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁)ရက်ေန့တွင် ကုမ္ပဏီမှတ်ပံုတင်ခ့ဲပါသည်။ 

 ဂျပန်ေကာ်ပိုေရးရှင်း(၃)ခုြဖစ်သည့်  Mitsubishi  Corporation,  Marubeni 

Corporation  နှင့်  Sumitomo  Corporation  တို့မှ  MMS  Thilawa  Development 

Co., Ltd. အမည်ြဖင့် MJTD တွင် အဖွဲ့ ဝင်အြဖစ်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။   

 ဂျပန်အစိုးရကိုယ်စား  Japan  International  Cooperation  Agency  (JICA  )  တ့ုိမှ 

MJTD တွင ်အဖွဲဝင်အြဖစ ်ပါဝင်ခဲ့သည်။ 

 Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd.-MTSH (  ြမန်မာသီလဝါ အများပိုင် 

ကုမ္ပဏီ)မှ သီလဝါပေရာပါတီး ဒီဗေလာ့မန့်လီမိတက်(TPD)ကို   Subsidiary ကုမ္ပဏီ 

အြဖစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၉) ရက်ေန့တွင ်ကုမ္ပဏီ မှတ်ပံုတင်ခ့ဲပါသည်။ 

၈။  ရင်းနှီးတည်ေဆာက်သူနှင့် ရင်းနှီးေငွထည့်ဝင်မအချ ို း 

 ရင်းနှီးတည်ေဆာက်သ(ူDeveloper)အြဖစ်  Myanmar  Japan  Thilawa 

Development Ltd မ ှတာဝနယ်ေူဆာငရွ်က်ပးီ  ြမနမ်ာနိုငင်မံ ှ၅၁%  နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ 

၄၉ % အချ ို း ထည့် ဝင်ထားပါသည်။ 

 ြမန်မာနုိင်ငံ၏ပါဝင်မ ၅၁%  တွင် သီလဝါ အထူးစီးပွားေရးဇုန်  စီမံခန့်ခွဲမေကာ်မတီမ ှ

၁၀%၊ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited  (  ြမန်မာသီလဝါအများ 

ပိုင်ကုမ္ပဏီ) မှ ၄၁% ြဖင့် ထည့်ဝငထ်ားပါသည်။ 

 ဂျပန်နိုင်ငံ၏ပါဝင်မ ၄၉%တွင် ဂျပန်စီးပွားေရးအစုအဖွဲ့ဘက်မှ Japan International 

Cooperation  Agency  (JICA)မှ  ၁၀%၊  ဂျပန်ကုမ္ပဏ(ီ၃)ခု  ြဖစ်သည့်  Mitsubishi၊ 



Marubeni  နှင့်  Sumitomo  တို့မှာ MMS  Thilawa Development  Co.,  Ltd အြဖစ် 

ဖွဲ့စည်းပီး ၃၉% ြဖင့် ထည့်ဝင်ထားပါသည်။ 

 သီလဝါပေရာပါတီးဒီဗေလာမ့န့်လီမတိက်  (TPD)  တွင်  Myanmar  Thilawa  SEZ 

Holdings  Public  Ltd.-MTSH  မ ှ ၈၀%  နှင့်  ြမန်မာအစိုးရကိုယ်စား  သီလဝါအထူး 

စီးပွားေရးဇုန် စီမံခန့်ခွဲမေကာ်မတီမှ  ၂၀% ပါဝင်ပါသည်။    

၉။  သေဘာတူစာချုပ်ြခင်း 

 ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ေအာက်တုိဘာ(၂၉)ရက်ေန့တွင် သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန် စီမံခန့်ခွဲေရး 

ေကာ်မတီ၊ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Limited နှင့် MMS Thilawa 

Development Co.,Ltd. တ့ုိ အကား Joint-Venture  Agreement ကိုလက်မှတ်ေရး 

ထိုးခဲ့ပါသည်။ 

 ၂၀၁၄ခုနှစ၊်  ဧပလီ(၂၃)ရက်ေန့တွင်  သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမေကာ်မတီ၊ 

Myanmar  Thilawa  SEZ  Holdings  Public  Limited၊  Japan  International 

Cooperation Agencyနှင့် MMS Thilawa Development Co.,Ltd တို့အကား Joint-

Venture Agreement ေနာက်ဆက်တွဲကုိ လက်မှတ်ေရး ထိုးခဲ့ပါသည်။ 

၁၀။  နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ   

 ရင်းနှီးတည်ေဆာက်သူ  Myanmar  Japan  Thilawa  Development  Ltd ၏  ခွင့်ြပု    

မတည်ေငွရင်း ( Authorized Capital ) အေမရိကန်ေဒါလာ သန်း (၁၀၀) နှင့် ရင်းနှီး 

ြမှု ပ်နှံမမတည်ေငွရင်း  (Paid  up  Capital)  အေမရိကန်ေဒါလာ(၂၇)သန်းတ့ုိြဖင့် 

ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

  နိုင်ငံြခားရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမအေနြဖင့်  ၂၅.၁၁.၂၀၁၄  မ ှ ၃၀.၆.၂၀၁၉ အထိ သလီဝါအထူး 

စီးပွားေရးဇုန်တွင် နိုင်ငံေပါင်း(၁၉)နိုင်ငံ(နိုင်ငံြခား ၁၈ နိုင်ငံနှင့် ြမန်မာနိုင်ငံ)မှ ကုမ္ပဏီ 

ေပါင်း(၁၁၂)ခု ခွင့်ြပုခဲ့ပီးြဖစ်ရာ ဇုန(်A)တွင် ကုမ္ပဏ(ီ၉၄)နငှ့် ဇုန်(B)တွင် ကမု္ပဏီ(၁၈) 

ခု  ြဖစ်ပါသည်။  စီးပွားြဖစ်  စတင်လည်ပတ်ေနေသာ  ကုမ္ပဏီေပါင်း(၇၃)ခုရိှခ့ဲပီး 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမစုစုေပါင်းအေမရိကန်ေဒါလာသန်းေပါင်း (၁၇၀၈.၆၉) ခန့်  ရှိခဲ့ပါသည်။ 



 သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်  လုပ်ငန်းများ၏  နိုင်ငံအလိုက်  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမ  ပမာဏတွင် 

စကင်္ာပူမှ(၃၇.၈၄%) ြဖင့်  အများဆုံးြဖစ်ပီး    ဂျပန်မ(ှ၃၁.၃၄%) ြဖင့်  ဒုတိယအများဆုံး 

ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၁။  အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း 

 အလုပ်ခန့်ထားေရးကတ်ြပားထုတ်ယူသည့်  လုပ်သားဦးေရစာရင်းမှာ  ၂၀၁၉  ခုနစှ်၊ 

ဇွန်လတွင် ကျား  (၃၆)  ဦး၊  မ(၆၈)  ဦး၊  စစုေုပါငး်  (၁၀၄)  ဦး  ရှိပါသည်။  ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလမှ  ၂၀၁၉  ခုနှစ်၊  ဇွန်လအထိ  ကျား(၂၀၀၀)  ဦး၊  မ(၄၈၉၈)ဦး  စုစုေပါင်း 

(၆၈၉၈)ဦး ရိှပါသည်။ 

 အလုပ်ခန့်ထားမဆိုင်ရာ  သေဘာတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပီးစီးသည့်  စက်ရုံနှင့်လုပ်သား 

ဦးေရ  စာရင်းမှာ  ၂၀၁၉  ခုနှစ်၊  ဇွန်လတွင်  စက်ရုံသစ(်၁)ရုံနှင့်  လုပ်သားဦးေရ  ကျား 

(၁၃၈) ဦး၊ မ(၁၈၆)ဦး၊ စုစုေပါင်း(၃၂၄) ဦးရှိပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၁၉ 

ခုနှစ်၊  ဇွန်လအထိ  စက်ရုံ  (၆၅)  ရုံရှိခဲ့ပီး  လုပ်သားဦးေရ  ကျား  (၃၄၂၀) ၊  မ(၅၀၈၂) 

စုစုေပါင်း (၈၅၀၂) ဦးရှိပါသည်။ 

 ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင်  လုပ်သား  (၁၅၀၀၀)  ဦးေရခန့်ကို  အလုပ်အကိုင် 

များ  ဖန်တီးေပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။  အလုပ်အကိုင်ရရှိခဲ့သည့်  လုပ်သားများ၏  လုပ်သား 

အင်အား  ၇၀  ရာခိုင်နန်းေကျာ်သည်  သန်လျင်၊  ေကျာက်တန်းမို ့နယ်များမှ  ေဒသခံ 

များြဖစ်ပါသည်။ 

၁၂။  OSSC ေဆာင်ရွက်ထားရှိမအေြခအေန 

 သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန်  စီမံခန ့်ခွဲမေကာ်မတီတွင်  လာေရာက်ရင်းနှီးြမှု န်နှံသူများ 

အားလွယ်ကူေချာေမွ့ ေစေရးအတွက် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် သက်ဆိုင်ဌာန ၁၂ ခု 

မှ တာဝန်ခံအရာထမ်းများက One Stop Service Center  (OSSC) တွင်  ဝန်ေဆာင် 

မေပးလျက်ရှိပါသည်။ 

 



၁၃။   Website  

 သီလဝါအထူးစီးပွားေရးဇုန် စီမံခန ့်ခွဲမေကာ်မတီ၏ Website -  

http://www.myanmarthilawa.gov.mm/      

 Myanmar Japan Thilawa Development Ltd (Developer) Website - 

http://www.mjtd.com.mm/ 

 


