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သန္း၂၇.၁၃
၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕ျပေန လူဦးေရ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ျပေနလူဦးေရ 
သည္ ၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္တြင္ ၂၇ ဒသမ ၁၃ 
သန္း ရွိ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထုိလူ 
ဦးေရအတြက္ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္ 
လုပ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္းႏွင္႔ မြမ္းမံ 
ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔သည္ ေဆာက္လုပ္ 
ေရး က႑၏ အတက္အက်ရွိေနေသာ 
အပုိင္းအကန္႔တစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

ထုိအပုိင္းအကန္႔ထဲ၌ အုိးသစ္အိမ္ 
သစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ အေရးပါ 
သည့္ က႑တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယခု 
လက္ရွိ အေနအထားတြင္ အုိးသစ္အိမ္ 
သစ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းတြင္ ပရီမီယံ 
(အျမင့္တန္း)ႏွင့္ လူမႈအုိးအိမ္(အနိမ့္ 
တန္း) ဟူ၍ အၾကမ္းအားျဖင့္ ခြဲျခား႐ႈျမင္ 
ႏုိင္သည္။ 

ပရီမီယံ(အျမင့္တန္း) ေဈးကြက္ထဲ 
၌ သိသာထင္ရွားသည္မွာ ကြန္ဒုိမီနီယံ 
မ်ား ျဖစ္သည္။ လူမႈအုိးအိမ္ေဈးကြက္၌ 
တြင္က်ယ္ေနသည္မွာ တန္ဖုိးသင့္ႏွင့္ 
တန္ဖုိ္းနည္းအိမ္ရာမ်ား ျဖစ္သည္။

ထုိအမ်ဳိးအစား ႏွစ္ခု၌ ကြန္ဒုိမီနီယံ 
တုိ႔သည္ ျပည္တြင္း ဝယ္ႏုိင္စြမ္းအားထက္ 
ပုိေနသည္ဟု သုံးသပ္ၿပီး ျပည္ပမွ ရင္းႏွီး 
ျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ ဝယ္ယူသည့္အေပၚ အားျပဳ 
ရမည့္ အလားအလာမ်ား ျဖစ္ေပၚေန 
သည္။ က်န္အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည့္ တန္ဖုိး 
သင့္ႏွင့္ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာမ်ားသည္ 
အိမ္ေထာင္စုတုိင္း အုိးပုိင္အိမ္ပုိင္ျဖစ္ေရး 
ဦးတည္ခ်က္အရ ေရြ႕လ်ားေနသည္။ 
လက္ရွိ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရတုိးႏႈန္းအရ ၂ဝ၃ဝ 
ခုႏွစ္တြင္ အနည္းဆုံး ထပ္မံလုိအပ္မည့္ 
အုိးအိမ္ တုိက္ခန္း ခုေရ ၂ သန္းကုိ 
အတတ္ႏုိင္ဆုံး ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည့္ 
အမ်ဳိးအစားလည္း ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕အေတာ္မ်ား 
မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿမိဳ႕ျပေန လူဦးေရသည္ ၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္တြင္ ၂၇ ဒသမ ၁၃ သန္း 
ရွိ္မည္ဟု ခန္႔မွန္း ထားသည္။ ထုိလူဦးေရအတြက္ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ 
ထိန္းသိမ္း ျပဳျပင္ျခင္း၊ မြမ္းမံျခင္းတုိ႔သည္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၏ အတက္အက် 
ရွိေနေသာ အပုိင္းအကန္႔တစ္ခု ျဖစ္သည္။

တန္ဖုိးသင့္ႏွင့္ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာ 
မ်ား တည္ေဆာက္ေနသည့္ က႑တြင္ 
အခရာက်သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္မွာ 
DUHD (Department of Urban and 
Housing  Development) ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္
ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ CHD Bank 
(Construction and Housing Develop-
ment bank) ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

အိမ္ရာ ၁ သန္း ေဆာက္လုပ္ရန္ 
ႏွစ္ ၂ဝ စီမံကိန္း ခ်မွတ္ထားရာ၌ DUHD 
သည္ ရည္မွန္းခ်က္ တုိက္ခန္းခုေရ 
ပမာဏ စုစုေပါင္း၏ ၂ဝ% ကုိ တာဝန္ယူ 
ေဆာက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရိွထားၿပီး 
ယင္း ၂ဝ% ၏ ၉ဝ% သည္ ဝင္ေငြ 
နည္းပါးသူမ်ား အတြက္ ျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္ 
၁ဝ% သည္ အလယ္အလတ္ ဝင္ေငြရွိသူ 
မ်ားအတြက္ အုိးအိမ္တုိက္ခန္းမ်ားကုိ 
ေဆာက္လုပ္မည္။

သန္း၂
ၿမိဳ႕ျပေန လူဦးေရတုိးႏႈန္းအရ 

၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္၌ အနည္းဆုံး 
ထပ္မံလုိအပ္သည့္ 

အုိးအိမ္တုိက္ခန္းခုေရ

အိမ္ရာ ၁ သန္း ႏွစ္ ၂ဝ စီမံကိန္း

ပထမ ငါးႏွစ္ 
(၂ဝ၁၁-၁၅) စီမံကိန္း

၁ သိန္း

ဒုတိယ ငါးႏွစ္ 
(၂ဝ၁၆-၂ဝ) စီမံကိန္း

၁ သိန္း ၈ ေသာင္း

တတိယ ငါးႏွစ္ 
(၂ဝ၂၁-၂၅) စီမံကိန္း

၃ သိန္း

စတုတၳ ငါးႏွစ္ 
(၂ဝ၂၅-၃ဝ) စီမံကိန္း

၄ သိန္း ၂ ေသာင္း

ႏွစ္ ၂ဝ စုစုေပါင္း ၁ သန္း

၎တုိက္ခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ရာ၌ဝယ္ 
ယူမည့္သူမ်ားကုိ CHD Bank က ေခ်းေငြ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္သည္။ 
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သန္း၁
၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္ထိ

ႏွစ္ ၂ဝ စီမံကိန္းျဖင့္  
DUHD က တည္ေဆာက္မည့္ 

အုိးအိမ္စုစုေပါင္း

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန 
သည္္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း (၃၃) ၿမိဳ႕ 
ကို Urban Planning အသီးသီး ေရးဆြဲ 
ခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ၌ လက္ရိွအေျခ 
အေနတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္တာ အတြင္း 
အိမ္ရာတုိက္ခန္း စုစုေပါင္း ၁ဝ,၉၂၄ ခန္း 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ PPPစနစ္ 
ျဖင့္ ဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ 
တုိက္ခန္းမ်ားအျပင္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား 
ကလည္း တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

လက္ငင္းႏွင့္ ေခ်းေငြ အရစ္က်ေပး 
ဆပ္ျခင္းတုိ႔ကုိ အဆင္ေျပေျပျဖင့္ ဝယ္ယူ 
သူမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္ ေငြ 
ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္သူမ်ားလည္း ရွိခဲ့ 
သည္။ 

DUHD ၏ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာ 
စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ က်န္စစ္မင္းအိမ္ 
ရာ(အဆင့္-၁)တြင္ ေဈးဖြင့္သည့္ တိုက္ခန္း 
ေဈးႏႈန္းမ်ားကုိ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ၅ ထပ္ 
အေဆာက္အဦ တုိက္ခန္းမ်ားတြင္ ၄ ခန္း 
တြဲ၊ ၈ ခန္းတြဲ၊ ၄ ခန္းတြဲ ေလးဘက္လွ 
စသျဖင့္ အမ်ဳိးအစား ခြဲျခားသည္ကုိ 
ေတြ႕ရသည္။ တိုက္ခန္းတုိ႔၏ ေဈးႏႈန္း 
သတ္မွတ္ပုံ ထံုးစံအတုိင္း ေအာက္ဆုံး 
ထပ္ရွိ တိုက္ခန္းသည္ ေဈး အျမင့္ဆုံးျဖစ္ 
ၿပီး အေပၚဆုံးထပ္သည္ ေဈးအနည္းဆုံး 
ျဖစ္သည္။ နမူနာအျဖစ္ ၄ ခန္းတြဲ ၅ ထပ္ 
တုိက္၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားကုိ ၾကည့္မည္ဆုိပါ 
က ေအာက္ဆုံးထပ္သည္ က်ပ္ ၂၇၆ 
သိန္း၊ ပထမထပ္သည္ က်ပ္ သိန္း ၂၆ဝ၊ 
ဒုတိယထပ္သည္ ၂၄၆ သိန္း၊ တတိယ 
ထပ္သည္ သိန္း ၂၃ဝ၊ အေပၚဆုံးထပ္ျဖစ္ 

မိသားစု လစဥ္ပုံမွန္ဝင္ေငြႏွင့္ တုိက္ခန္း အတန္းအစား အခ်ဳိးညီ ဇယား

(က်ပ္သိန္း)(စတုရန္းေပ)

အနိမ့္

အလတ္ အျမင့္
ခ်ဳိ႕တဲ့ တန္ဖုိးနည္း တန္ဖုိးသင့္

မိသားစု လစဥ္ပုံမွန္ဝင္ေငြ  ၁  ၃ မွ ၅ ၅ အထက္မွ ၁ဝ ၁ဝ အထက္မွ ၁၅ ၁၅ အထက္

ပ်မ္းမွ် အရြယ္အစား ၁၅ဝ ၃ဝဝ မွ ၈ဝဝ ၈ဝ၁ မွ ၁၂ဝဝ ၆ဝဝ

ေဈးႏႈန္း ၆ဝ ၁ဝဝ မွ ၂၇ဝ ၂၇ဝ မွ ၅ဝဝ ၆ဝဝ

တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား

အိမ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္
ယုဇန ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္

ကေနာင္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္

႐ုိးမ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္

က်န္စစ္မင္း လႈိင္သာယာၿမိိဳ႕နယ္

ေရႊလင္ဗန္း လႈိင္သာယာၿမိိဳ႕နယ္

ေအာင္ျမင့္မုိရ္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္)ၿမိဳ႕နယ္

သီလဝါ သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္

တန္ဖုိးသင့္ အိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ား

အိမ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္
ရတနာႏွင္းဆီ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္

က်န္စစ္မင္း လႈိင္သာယာၿမိိဳ႕နယ္

ေရႊလင္ဗန္း လႈိင္သာယာၿမိိဳ႕နယ္

ေအာင္ျမင့္မုိရ္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္)ၿမိဳ႕နယ္

အင္းဝ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္)ၿမိဳ႕နယ္

ေရႊျပည္သာ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္

Water Front Villa သာေကတ

ေအာင္ျမင့္မုိရ္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္)ၿမိဳ႕နယ္

သီလဝါ သံလ်င္ၿမိဳ႕နယ္

အခရာက်သည့္ 
အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္မွာ 
DUHD ႏွင့္  CHD Bank 

တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

သည့္ စတုတၳထပ္သည္ က်ပ္ ၂၁၆ သိန္း 
ျဖစ္သည္။ 

၄ ခန္းတြဲ ၅ ထပ္မွ တုိက္ခန္းတုိင္း 
သည္ ၾကမ္းခင္း ဧရိယာ ၆၅ဝ စတုရန္းေပ 
ရွိသည္။ 

မိသားစု လစဥ္ပုံမွန္ဝင္ေငြႏွင့္ အခ်ဳိး 
ညီ တုိက္ခန္းေဈးႏႈန္း၊ ၾကမ္းခင္းဧရိယာ 
တုိ႔ကုိ ႏိႈႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက တန္ဖုိးနည္း 
တုိက္ခန္း စတုရန္း ေပ ၄ဝဝ မွ ၈ဝဝ 
ၾကား၊ က်ပ္ သိန္း ၁ဝဝ မွ ၂၇ဝ ၾကားတြင္ 
ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

CHD Bank မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ 
အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြ ျပည့္မွီသူစာရင္းတြင္ 
ပါဝင္သူမ်ားအနက္ ေငြအေၾကေပးသြင္း 
ဝယ္ယူလိုသူမ်ားအား DUHD မွ အသိေပး 
ေၾကျငာထားသည့္ အစီအစဥ္အတိုင္း 
ဦးရာလူ (တန္းစီစနစ္) ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ 
သည္ဟု သိရသည္။
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အထပ္အျမင့္ႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္
အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္း

၄ လႊာမွ ၈လႊာခြဲအထိ
YCDC

၉ လႊာမွ ၁၂လႊာခြဲအထိ
HIC

၁၃လႊာႏွင့္အထက္
CQHP

/ YCDC -Yangon City Development Committee 
   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ
/ HIC - High-rise Insperction Committee
   အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦ စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီ
/ CQHP - Committee for Quality Control of High-Rise Building 

Construction Projects
   အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း အရည္အေသြး       
    ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မတီ

DUHD မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
သည့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း အမ်ားစုသည္ 
၄ထပ္မွ ၆ ထပ္အထိသာ ျဖစ္သျဖင့္ 
ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကုိ YCDC ထံမွ ရယူ 
သည္။ အထပ္အျမင့္အရ ေဆာက္လုပ္ရန္ 
အတည္ျပဳခြင့္ျပဳေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္း 
အသီးသီး ရွိၾကရာ၌ ၄ လႊာမွ ၈ လႊာခြဲ 

အထိကုိ YCDC မွ လည္းေကာင္း၊ ၉ လႊာ 
မွ ၁၂ လႊာခြဲအထိကုိ HIC မွလည္းေကာင္း၊ 
၁၃ လႊာႏွင့္အထက္ကုိ CQHP မွလည္း 
ေကာင္း စိစစ္ေပးသည္။

အိမ္ရာအသစ္မ်ားကုိ ေျမလြတ္ေပၚ 
တြင္ တည္ေဆာက္ျခင္းအျပင္ အိမ္ရာ 
အေဟာင္းမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အိမ္ရာ 
အသစ္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းကိုလည္း 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာအမ်ား 
စုတုိ႔သည္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ 
တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ DUHD 
က သက္တမ္းရင့္အိမ္ရာ ၁၁ ခုကုိ ၿဖိဳခ်ၿပီး 
အသစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ အစီ 

အစဥ္ရွိၿပီး ၅၁ လမ္း အိမ္ရာ၊ လမ္းသစ္ 
အိမ္ရာ၊ ေရႊဂုံအိမ္ရာ၊ ဦးဝိစာရ (မင္းမႏိုင္)
အိမ္ရာ၊ ေဝဠဳဝန္ အိမ္ရာ၊ ရန္ကင္း 
ဝန္ထမ္းအိမ္ရာတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ယခုအခါ 
လမ္းသစ္အိမ္ရာကုိ DUHD ႏွင့္ ေစပိုင္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလီမိတက္တို႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းၿပီး 
အသစ္ျပန္တည္ေဆာက္ေနသည္။

လမ္းသစ္အိမ္ရာစီမံကိန္း စတင္ 
သည့္ ရတနာပိုင္တိုင္စိုက္ထူျခင္း အခမ္း 
အနား ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလဆန္းပုိင္း 
တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အခမ္းအနား၌  
ေစပိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လီမိတက္ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ 
ဝိတ္က လမ္းသစ္အိမ္ရာ ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳး 
ေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

လမ္းသစ္အိမ္ရာ စီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းၾကား ဧရိယာ ၄ 
ဒသမ ၇ ဧက က်ယ္ဝန္းသည္။ စီမံကိန္းတြင္ အပိုင္းႀကီး ၄ 
ပိုင္း ပါဝင္ၿပီး ၂၅ ထပ္ တိုက္ ၂ လုံး၊ ၆ ထပ္ Shop House 
၂၈ လုံး၊ Bus Interchange ႏွင့္ Taxi Stand တို႔ ပါဝင္ 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ က်ဳံးႀကီးေျမာင္းတစ္ေလွ်ာက္ အမ်ားျပည္ 
သူ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ အမိုးအကာပါ လူသြား 
စႀကႍကုိလည္း တည္ေဆာက္သြားမည္။

လက္ရွိေနထုိင္သူမ်ားကုိ မည္သုိ႔ စီစဥ္ေပးသနည္း။ 
လက္ရွိေနထုိင္သူတုိ႔သည္ တုိက္ခန္းကုိ မူလအမည္ေပါက္ 
ဟုတ္မဟုတ္ စိစစ္ျခင္း မျပဳဘဲ လက္ရွိ အိမ္ေထာင္စုပုံစ ံ
(သန္းေခါင္စာရင္း)ကုိသာ အတည္ယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပး 
သည္။ အစားထုိး တိုက္ခန္းေပးရာ၌ တုိက္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ 
တစ္ခန္းက် ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ေနထိုင္ဆဲ တိုက္ခန္းမွ ဖယ္ေပးရသျဖင့္တည္ေဆာက္ 
ဆဲကာလတြင္ ေနထုိင္ရန္ တုိက္ခန္းငွားစရိတ္အျဖစ္ ၃ႏွစ္ 
တာကာလအတြက္ က်ပ္ ၁၂၄ သိန္းကုိ DUHD မွ 
တုိက္ခန္း တစ္ခန္းအလုိက္ ထုတ္ေပးသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
ေရႊ႕ေျပာင္းစရိတ္ က်ပ္ ၃ သိန္း ေပးအပ္သည္။

တုိက္ခန္းအစား ျပန္ေပးရာ၌ တည္ေဆာက္မည့္ ၂၅ 
ထပ္ တိုက္တာ ၂ ခုတြင္ ၁၈ ထပ္မွ ၂၅ ထပ္အတြင္းရွိ 
တုိက္ခန္းကုိ တစ္ခန္းက်စီ ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး တုိက္ခန္း၏ 
ၾကမ္းခင္းဧရိယာမွာ မူလတုိက္ခန္း၏ ၾကမ္းခင္း ဧရိယာ 
အတုိင္း ျပန္ေပးမည္ဟု အာမခံထားသည္။

လမ္းသစ္အိမ္ရာ စီမံကိန္း
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ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္စီမံကိန္းသည္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ 
(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၌္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ရတနာ 
ဧရာဝဏ္ အိမ္ရာစီမံကိန္း၏ ပထမဆုံး ၿပီးစီးခဲ့သည့္ အပုိင္း 
တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဧရာဝဏ္လမ္းမႀကီးႏွင့္ ရတနာလမ္းမႀကီး 
ေဘးႏွစ္ဖက္တြင္ တည္ရွိသည္။ စီမံကိန္း၏ အက်ယ္အဝန္းမွာ 
ဧရာဝဏ္လမ္းဘက္ျခမ္းတြင္ ဧက ၁၂ဝ၊ ရတနာလမ္းဘက္ျခမ္း 
တြင္ ဧက ၁ဝဝ ရွိသျဖင့္ ဧရိယာစုစုေပါင္း ဧက ၂၂ဝ ရွိသည္။ 
၁၈ ထပ္ရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္တုိက္ခန္းအေဆာက္အဦမ်ားကုိ 
အလံုးေပါင္း ၄၉ လံုး  တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ DUHD ႏွင့္ ေရႊေတာင္ ကုမၸဏီတို႔ 
လုပ္ကုိင္ရာ၌ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး႒ာနမွ တာဝန္ယူေဆာက္ 
လုပ္ေသာ တုိက္တာမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ ၃၂ ခု 
ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္သည္။ 

၁၈ ထပ္တိုက္တစ္လံုးတြင္ အခန္းေပါင္း ၂၇၆ ခန္း ပါဝင္ 
ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ၾကမ္းခင္းဧရိယာ စတုရန္းေပ ၆ဝဝ ရွိေသာ 
တုိက္ခန္းႏွင့္ စတုရန္းေပ ၁,၂ဝဝ ရွိ တုိက္ခန္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳး 
ပါဝင္ၿပီး တိုက္တစ္လံုးတြင္ စတုရန္းေပ ၆ဝဝ ရွိေသာ 
တုိက္ခန္းေပါင္း ၁၅၂ ခန္း၊ စတုရန္းေပ ၁,၂ဝဝ ရွိေသာတုိက္ခန္း 
ေပါင္း ၁၂၄ ခန္း ပါဝင္ပါသည္။  ေရာင္းေဈးႏႈန္းမွာ စတုရန္းေပ 

၆ဝဝ တုိက္ခန္းကို က်ပ္သန္း ၆ဝဝ ျဖစ္ၿပီး စတုရန္းေပ ၁၂ဝဝ 
တုိက္ခန္းကုိ က်ပ္သိန္း ၁၂ဝဝ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ပ်မ္းမွ် 
အားျဖင့္ ၁ စတုရန္းေပကုိ က်ပ္တစ္သိန္း က်သင့္သည္။ 

CHD Bank ၌ အိမ္ခန္းတန္ဖိုး၏ ၃ဝ % စုေဆာင္းေငြ 
ထားရွိၿပီး ၈ ႏွစ္ ၊ ၁ဝ ႏွစ္ ၊ ၁၂ ႏွစ္ ၊ ၁၅ ႏွစ္ လစဥ္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ 
ဝယ္ယူႏိုင္သည္။ ဘဏ္တုိးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၁% ျဖစ္ 
သည္။ ကနဦးအိမ္ခန္းတန္ဖိုး ၃ဝ % ေပးသြင္းၿပီးသည့္အခါ 
DUHD ၊ CHD Bank ႏွင့္ ဝယ္ယူသူတို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ေသာ 
အခါ အိမ္ခန္းတြင္ ေနထိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳသည္။

ႀကိဳတင္ေငြစုပံုစံျဖင့္  ဝယ္ယူမည္ဆိုပါက CHD Bank ၌ 
ပထမအရစ္ က်ပ္သိန္း ၁၂ဝ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ေပးသြင္းရမွာ 
ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ အခန္းတန္ဖိုးကို တစ္ႏွစ္အရစ္က် ေပးသြင္း 
ရမည္။ အခန္တန္ဖုိ္း ေက်သည့္အခါ အိမ္ခန္းမွာ ေနထုိင္ရန္ 
ခြင့္ျပဳသည္။

လက္ငင္းေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူလွ်င္ အိမ္ခန္းတန္ဖိုး၏ 
၅ % ေဈးေလွ်ာ့ေပးသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ၌ လက္ 
ငင္းအေက်ေပးေခ်သည့္စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူသူ ပုိမ်ားၿပီး အမ်ားစု 
မွာ ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ရတနာႏွင္းဆီ စီမံကိန္း
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ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီး 
ထြားရင့္သန္လာေသာအခါ Property 
Developer အျဖစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိ 
သြားၾကသည္။ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား 
ကုိ သာမက နည္းပညာမ်ားႏွင့္ တတ္ 
ကၽြမ္းမႈ မ်ားကုပိါ ရယူလပုကို္ငၾ္ကသညကို္ 
ေတြ႕ ရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ကုိင္ 
သည့္ Property Developer မ်ား ရွိၾက 
သည့္အနက္ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆုံး 
ဟု ဆုိႏိုင္သည္မွာ CDSG ဟု အတုိ 
ေကာက္အားျဖင့္လည္း လူသိမ်ားသည့္ 

A1 Construction Co.,Ltd.

Asia World Co.,Ltd. 

Aung Myin Pyae Sone Construction 
Co.,Ltd. 

Aung Myin Thu Group of Co.,Ltd.

Authentic Construction Co.,Ltd.

Ayartagon Construction Co.,Ltd.

Ayeyar Hinthar Construction Co.,Ltd.

Barons Machinery & Engineering 
Construction Co.,Ltd.

Be One Construction Co.,Ltd.

Builder Group Co.,Ltd.

Capital Construction Ltd.

Chan Hein Co.,Ltd.

Chantha Shwe Myay Construction Co.,Ltd.

Chin Su [Myanmar] Co.,Ltd.

Dagon Construction Co.,Ltd.

Dawn [Ah Yone Oo] Construction Co.,Ltd.

Eiksietan Co.,Ltd.

Einzalinphyo Construction & Trading 
Co.,Ltd.

Emerald Myanmar Construction Co.,Ltd.

Excellent Fortune Development Group 
Co.,Ltd. [EFD Group]

Famous Engineering Group Co.,Ltd.

Famous Group Of Co.,Ltd.

Fortune Industrial & Construction Co.,Ltd.

Great Wall Asia Construction Co.,Ltd.

Great Wall Myanmar Construction Co.,Ltd.

Great Wall Shwe Myay Co.,Ltd

HAGL Group [Hoang Anh Gia Lai 
Myanmar Co.,Ltd.]

Hexagon Myanmar Construction Co.,Ltd.

Htoo Construction Development Group 
Co.,Ltd.

i Green Construction Co.,Ltd.

Kyaw Thar Engineering & Construction 
Group Co.,Ltd.

M.M.M Construction Co.,Ltd.

Maggin Construction Co.,Ltd.

Mandalay Golden Wing Co.,Ltd. [MGW]

Max Myanmar Construction Co.,Ltd.

Min Dhama Co.,Ltd.

Mother Construction Co.,Ltd.

Mother Land Group Construction & 
Decoration Co.,Ltd.

Mother's Son [Group] Trading Co.,Ltd.

Mottama Development Group Co.,Ltd.

Myanma Ah Hla [UMM Co.,Ltd.]

Myint & Associate Co.,Ltd. [M & A]

Naing Group Construction Co.,Ltd.

National Development Company Group 
Ltd. [NDCG]

National Steel & Construction Co.,Ltd. 
[NSC]

Nay Brothers Group Of Companies

Nay Kyal Oo Group of Companies

Ngapali Construction Co.,Ltd.

Ocean Emerald Pearl Group Co.,Ltd.

Octagon Int'l Co.,Ltd.

Original Group Co.,Ltd.

Shin Ye Htut General Construction 
Co.,Ltd. [Shin Ye Htut Group of 
Companies]

Shine Construction Co.,Ltd.

Shwe Kabar Maung Maung Construction 
Ltd.

Shwe Kyun Gyi Construction Co.,Ltd.

Shwe Taung Development Co.,Ltd. [Head 
Office]

Shwe Than Lwin Construction Co.,Ltd.

Sinma Construction Group Co.,Ltd.

Southern Metal Industry Co.,Ltd. 

SPA Project Management Services Ltd.

Strong Source Construction Co.,Ltd.

Ta Gaung Bwar Co.,Ltd.

Taw Win Family Co.,Ltd.

Three Friends Construction Co.,Ltd.

UMG [Myanmar] Co.,Ltd.

Universal Construction Co.,Ltd.

Wah Wah Win Construction Co.,Ltd.

Yadanar Myaing Construction Co.,Ltd.

Ye Ta Khon Co.,Ltd.

Young Investment Group [YIG]

Yuzana Construction Co.,Ltd.

ထင္ရွားသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား 

Capital Diamond Star Groupျဖစ္သည္။ 
၁၉၆ဝ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္း 
ငယ္အျဖစ္ စတင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ လုပ္ငန္း 
စုႀကီးတစ္ခု အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ 
သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီး 
အမ်ားစုုကဲ့သုိ႔ပင္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ 
လုပ္ကုိင္ရာ၌ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
ကုိပါ လုပ္ကုိင္သည္။ CDSG တြင္ 
Capital Development Limited (CDL)  
သည္ အိမ္ရာဆိုင္ရာ လက္တံတစ္ခုျဖစ္ 
ၿပီး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ 

ေနာက္ထပ္ လက္တံႏွစ္ခုမွာ Capital 
Construction Ltd ႏွင့္  Capital Leasing 
Ltd တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ World Economic 
Forum က CDSG ကုိ Global Growth 
Company စာရင္းတြငထ္ည့သ္ြင္းခဲသ့ည။္ 
ထုိဂုဏ္အဆင့္အတန္းကုိ ျမန္မာကုမၸဏီ 
မ်ားထဲတြင္ Capital Diamond Star 
Group သည္ ပထမဆုံး ခ်ီးျမႇင့္ခံရျခင္းျဖစ္ 
သည္။ 

Source: BCG
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အိမ္ပုိင္၊ အိမ္ငွား ႏွင့္ အျခားပုံစံျဖင့္  
ေနထုိင္မႈ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ)

အိမ္ပုိင္
၅၇% အိမ္ငွား

၃၁%

အျခားပုံစံ
(အခမဲ့၊ 

အိမ္ပုိင္အိမ္ငွား  
မေသခ်ာ)

၁၂%

၁၉၅၁ ခုႏွစ္၌ ထူေထာင္ခဲ့သည့္ဌာန 
ျဖစ္ေသာ DUHD သည္ ၂ဝ၁၅ အထိ 
အိမ္ရာ ငါးေသာင္းေက်ာ္ တည္ေဆက္ခဲ့ 
ၿပီး ၈ဝ% ဝန္းက်င္ သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ 
ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ 
ေတာ္တုိ႔တြင္ စည္ပင္သာယာမွ အိမ္ရာ 
မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ျပဳေသာ္ 
လည္း DUHD ႏွင့္ ႏႈိင္းစာပါက နည္းပါး 
သည္။ 

အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ 
ရာတြင္ ပုဂၢလိကက႑သည္ အျမင့္တန္း 
ႏွင့္ အလယ္အလတ္တန္း အုိးအိမ္တုိက္ 
တာမ်ားကုိသာ အမ်ားဆုံး ေဆာက္လုပ္ 
ၾကၿပီး တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းက႑ 
တြင္ မ်ားမ်ားစားစား မရွိခဲ့ေခ်။

ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ တုိးႏႈန္းကုိ အမီလုိက္ 
ၿပီး အိမ္ရာမ်ား ဖန္တီးေပးရန္မွာ အစုိးရ 
တစ္ဦးတည္း လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ သုိ႔ 
ျဖစ္ရာ အစုိးရက မူဝါဒခ်မွတ္ၿပီး တုိက္ 
ခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ အားေပးလ်က္ 
ရွိသည္။ ပုဂၢလိကက႑ပါဝင္ရန္၊ ျပည္ပမွ 
ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပါဝင္ရန္ တုိက္တြန္း 
အားေပးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆာက္လုပ္ 
ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MCEA)မွ 
လည္း တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္လုပ္ကုိင္ 
လ်က္ ရိွေပရာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာစီမံကိန္း 
မ်ားတြင္ ပုဂၢလိကေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ 
ငန္းမ်ား ပါဝင္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္ကုိ 
ေတြ႕ရသည္။

တုိက္ခန္းအိမ္ရာမ်ားတြင္တုိက္ခန္း 
ပုိင္ရွင္အေနျဖင့္ တုိက္ခန္းကုိသာ ပုိင္ခြင့္ 
ရၿပီး ေျမကုိ ပုိင္ဆိုင္ျခင္း မရွိသည့္ တုိက္ 
ခန္းမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ ေျမကုိ အခ်ဳိးက် 
စုေပါင္းပုိင္ဆုိင္သည့္ တုိ္က္ခန္းမ်ားလည္း 
ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ ေျမအခ်ဳိးက် ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ 
ရရွိျခင္းသည္ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ 
သည္။ ေနာက္ထပ္ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုမွာ 
တုိက္ခန္းတုိင္းအတြက္ ယာဥ္ရပ္နားရန္ 
ေနရာ တရားဝင္ ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

တုိက္ခန္းမ်ားကုိ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ 
ေပးေခ်ေစသည့္ပုံစံျဖင့္ ေရာင္းအားတက္ 
ေအာင္ ႀကံေဆာင္ၾကသည့္အျပင္ ေလွ်ာ့ 
ရာခုိင္ႏႈန္းေပးျခင္း၊ ေငြအျပည့္မေပးရခင္ 
မွာ အခန္းအပ္ျခင္း စသျဖင့္ ဝယ္ယူသူ 
အသာရေစမည့္ အခ်က္မ်ားျဖင့္လည္း 
ေရာင္းအားျမႇင့္တင္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရ 
သည္။ နမူနာအျဖစ္ The Leaf 
Residence ေဈးဖြင့္ ေရာင္းခ်သည့္ပုံစံကုိ 
ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တုိက္ခန္း အေရာင္း 
အဝယ္အေျခအေနသည္ ေရာင္းလိုအား 
ႏွင့္ ဝယ္လိုအားအရ ႐ႈျမင္ျခင္းထက္ ဝယ္ 
ႏုိင္စြမ္းအရ အတက္အက် ျဖစ္ေပၚေန 
သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ 

ေျမအခ်ိဳးက်ပိုင္ဆိုင္မည့္ The Leaf Residence အထူးအေရာင္းျပပြဲကုိ ၂ဝ၁၉ 
ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ႏွင့္ ၂၇ ရက္တုိ႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ 

ျပပြဲရက္အတြင္းဝယ္ယူပါက
♦️ $147 မွ စတင္ေရာင္းခ်ေပးမည္။
♦️ Up to 13% Discount ရရွိမည္။
♦️ 5% သာ Down Payment ေပးရမည္။
♦️ 30% ျပည့္လွ်င္ အခန္းအပ္မည္။

♦️ ေျမအခ်ိဳးက်ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္။
♦️ ၈၂၃ စတုန္ရန္းေပမွ ၁၇၃၄ စတုရန္းေပအထိ က်ယ္ေသာ အခန္းမ်ား  

 ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္သည္။
♦️ Gym ၊ Car Parking ၊ BBQ Area ၊ Swimming Pool ၊ Playground စသျဖင့္ 
    ကြန္ဒို Facilities စံုလင္စြာ ပါဝင္သည္။
♦️ (၂.၇) ဧက က်ယ္ဝန္းေသာ ဂရမ္ေျမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည္။
♦️ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၉ တြင္ အခန္းအပ္မည္။

The Leaf Residence 

ယခုအခါ ဝယ္ႏုိင္စြမ္းကုိအေထာက္ 
အကူျပဳေပးေနသည္မွာ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖစ္ 
သည္။ ဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းသည့္ အိမ္ရာ 
ေခ်းေငြသည္ အုိးပုိင္အိမ္ပုိင္ ျဖစ္ရန္ မိမိ 
ကုိယ္တုိင္ တာဝန္ယူရသည့္ ေငြေရးေၾကး 
ေရး အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ နမူနာ 
အျဖစ္ ကေမၻာဇဘဏ္(KBZ) ၏ အိမ္ရာ 
ေခ်းေငြအေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ဝယ္ယူမည့္ အိမ္ရာတန္ဖုိး၏ ၃ဝ% 
ကုိ ကနဦး ေပးသြင္းရၿပီး ေခ်းေငြသက္ 
တမ္းကာလ ၃ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္အထိ ရွိ 
သည္။ ထုိကာလတစ္ေလွ်ာက္ အတုိးႏွင့္ 
အရင္း တုိးရင္းေပါင္းကုိ လစဥ္သတ္မွတ္ 
ပမာဏအတုိင္း ေပးသြင္းသြားရမည္။ 
ေခ်းေငြ ရယူသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃ဝ 
ျပည့္သည့္ေန႔တြင္ စတင္ေပးဆပ္ရမည္။

သာမန္အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ 
သည့္အျပင္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း၊ ကုိယ္ပုိင္ 
လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ၊ ကုမၸဏီအမည္ တုိ႔ 
ျဖင့္လည္း ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။ ႏွစ္ဦး 
ေပါင္း လစာဝင္ေငြျဖင့္လည္း ေခ်းေငြ 
ရယူႏုိင္သည္။ စာရြက္စာတမ္း ျပည့္စုံစြာ 
ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးလွ်င္ ရမရ အေျဖသိ 
ရန္ အနည္းဆုံး အလုပ္ လုပ္ရက္ ၁၄ 
ရက္ ၾကာျမင့္ႏုိင္သည္။

ဝယ္ယူသည့္ အိမ္ရာသည္ အာမခံ 
ပစၥည္းျဖစ္သည္။ 
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ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး လုပ္သား 
ဦးေရ

လုပ္ငန္း ခုေရ

ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး  ၆,၁၇၇ ၂၄

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး  ၉,ဝ၅၂ ၂၃

ခ်င္းျပည္နယ္  ၁၄၅ ၄

ကခ်င္ျပည္နယ္  ၂,၄၅၈ ၃၉

ကယားျပည္နယ္  ၅၆၆ ၈

ကရင္ျပည္နယ္  ၂,၄၉ဝ ၁၇

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး  ၅,၂၉၄ ၃ဝ

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး  ၄၂,၉၅ဝ ၅၂၇

မြန္ျပည္နယ္  ၄,၉၈၈ ၂၈

ေနျပည္ေတာ္  ၅,၆၃ဝ ၇ဝ

ရခုိင္ျပည္နယ္  ၂,၈၄၉ ၃၄

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး  ၈,၆၂၄ ၂၈

ရွမ္းျပည္နယ္  ၇,ဝ၈၂ ၄၉

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး  ၃,၄ဝ၂ ၃၂

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး  ၂၃၉,၁၃၈ ၁,၄၂ဝ

စုစုေပါင္း  ၃၄ဝ,၈၄၅ ၂,၃၃၃

ရင္းျမစ္။ Business Collection Group(BCG)

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ား လုပ္ကုိင္ေနၾက 
ျခင္းက ေက်းလက္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ၿမိဳ႕ျပ၏လုပ္သား 
အင္အားစုထဲသုိ္႔ စုပ္သြင္းမည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သား 
မ်ားတြင္ အမ်ားစုသည္ ပညာ အရည္အခ်င္းလက္မွတ္၊ 
တတ္ကၽြမ္းမႈျပ လက္မွတ္စသည္တို႔သည္ အလုပ္ေလွ်ာက္ 
ရာ၌ မလိုအပ္သည့္ သေဘာသဘာဝ ရွိၿပီး ကုိယ္ကာယ 
စြမ္းအား ရွိဖုိ႔သာ လိုအပ္ေပရာ လုပ္သားသစ္မ်ားဝင္ေရာက္ 
လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေနေစသည္။

လုပ္သားအင္အားစုကုိ အမ်ားအျပား သုံးစြဲရသည့္ 
သဘာဝရွိေသာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ 
ၾကည့္လွ်င္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းက႑သည္ အလယ္တန္း 

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းက႑ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ 

အၿမဲတမ္းလုပ္သားအင္အားစုႏွင့္ 
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခုေရ 

အေျချပဇယား

ပညာေရးအဆင့္အထိသာ ရွိသူမ်ားကုိ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း 
ေပးသည္။ ပညာရည္ျမင့္မားသူမ်ားအဖုိ႔ အလုပ္အကုိင္ေနရာ ရွားပါး 
သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အလယ္တန္းပညာေရးအဆင့္ 
ထက္ နိမ့္က်သူမ်ားကုိ လက္ခံသည္။ ပညာရည္ ျမင့္မားသူမ်ား ျဖစ္ 
သည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကုိလည္း 
မရွိမျဖစ္ လုိအပ္သည္။

အလုပ္အကုိင္ ၿမဲၿမံစိတ္ခ်ရမႈအရ ၾကည့္လွ်င္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
အေျခခံ လုပ္သားတုိ႔သည္ ယာယီလုပ္သားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကုိင္သူ အမ်ားအျပား ရွိေနမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း 
ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အလုပ္ခန္႔ထားသည့္ အၿမဲတမ္း 
ဝန္ထမ္းဦးေရမွာ ႏႈိင္းစာပါက နည္းပါးသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း 
မ်ားတြင္ ၉ဝ% ေက်ာ္သည္ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းဦးေရ ၅ဝ ေအာက္ 
တြင္သာ ရွိသည္။ 

သုိ႔ျဖစ္ရာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆုိပါက 
ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၌ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းဦးေရ ၅၂,ဝဝဝ ေက်ာ္မွ် 
သာ ရွိသည္။ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦ၊ 
အိမ္ရာ၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံ စသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပုံစံ အမ်ဳိးမ်ဳိး တည္ 
ေဆာက္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေဆာက္ 
လုပ္ေရးက႑ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္း ေလးေသာင္းခြဲ နီးပါးရွိေပရာ 
ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၈၅% ဝန္းက်င္ ျဖစ္သည္။ 

ထုိအေျခအေနအရ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးသည္ ေဆာက္လုပ္ 
ေရးက႑၏ ျပဒါးတုိင္အျဖစ္ အေနအထား ဆက္လက္ရယူထားဦး 
မည္ ျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားရွိ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းဦးေရ 

စုစုေပါင္းအရ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ
ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားရွိ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းဦးေရ 

ရာခုိင္ႏႈန္း

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ အေရအတြက္ 
စုစုေပါင္း ခုေရ
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အိမ္ရာက႑ထဲသုိ႔ ေဆာက္လုပ္ 
ေရး အပုိင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ဝယ္ယူမႈ 
အပုိင္းတြင္လည္းေကာင္း ဥပေဒ၊ နည္း 
ဥပေဒမ်ား အထိုက္အေလ်ာက္ ရွိလာၿပီ 
ျဖစ္သည္။ အိမ္ရာေခ်းေငြမ်ားလည္း 
လမ္းပြင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေရာင္းခ်သည့္ 
ပုံစံသည္လည္း တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း ေပး 
ေခ်ခုိင္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ 
ေရာင္းခ်ေပးသည့္ပုံစံသုိ႔ ကူးေျပာင္း 
ေရာက္ရွိ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ 

ပုဂၢလိကဘဏ္တုိ႔သည္ ေဆာက္ 
လုပ္ဆဲ အိမ္ရာ ၇ဝ% သာသာမွ် ၿပီးစီးၿပီ 
ဆုိလွ်င္ အိမ္ရာေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ 
ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ လက္ငင္းေပး 
ေခ်ရန္ ၃ဝ% သတ္မွတ္ထားၾကသည္ကုိ 
ေတြ႕ရသည္။ 

ေခ်းေငြအေပၚ အတုိးႏႈန္းကုိ ၾကည့္ 
လွ်င္ DUHD ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္သည့္ 
CHD Bank သည္ ႏွစ္တုိး ၈% ရယူသည္ 
ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိေခ်းေငြတို႔သည္ 
Japan International Cooperation 
Agency (JICA)၏ two-step loans 
အစီအစဥ္မွ ဆင္းသက္လာသည္ဟု သိ 
ရသည္။ ODA (Official Development 
Assistance)Loans အေနျဖင့္ ရရွိျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ၈% သတ္မွတ္ရသည္မွာ 
ဘဏ္စုေဆာင္းေငြအတြက္ အနည္းဆုံး 
ေပးသည့္ အတိုးႏႈန္းျဖစ္ေသာ ႏွစ္တုိး 
၈% ထက္ မနည္းေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္ ဗဟုိ 
ဘဏ္မွ ျပ႒ာန္းထားေသာ အတုိးႏႈန္းထား 
ျဖစ္သည့္ ၁၃% ကုိ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္   
သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ 
ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ AYA 
Bank, KBZ Bank, MAB Bank, Yoma 
Bank ႏွင့္ CB Bank တုိ႔သည္ ႏွစ္တိုး၁၃% 
ကုိ ေအာက္ထစ္အေနျဖင့္ ရယူသည္ကုိ 
ေတြ႕ရသည္။ 

၂ဝ၁၉ အေျခအေန
အိမ္ရာဝယ္ယူသူအေနျဖင့္ ဝင္ေငြ 

ရေပါက္ရလမ္းကုိ တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ 
ျပသႏုိင္ျခင္း မရွိပါက ေပးေခ်သည့္ေငြ 
အေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္မႈ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 
အိမ္ရာတန္ဖုိးပမာဏအရ ၁၅% မွ ၃ဝ 
ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေပးေဆာင္ရသည္ဟု 
သိရသည္။ 

ေဆာက္လုပ္ေရးအပုိင္းတြင္လည္း 
အိမ္ရာေရာင္းထြက္သည့္ ႏႈန္း ေႏွးေကြး 
ေလးလံေနပါ ေငြမလည္သျဖင့္ ေငြက်ပ္ 
ေနသည့္ ျပႆနာကုိ ဘဏ္ေခ်းေငြမ်ား 
ျဖင့္ ျဖည့္တင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္ 
တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားထံမွ သာမက 
ျပည္ပ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားထံမွလည္း 
ရယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းက႑သည္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းမ်ားသာမက အိမ္ရာဝယ္ယူသူ 
မ်ားပါ ေခ်းေငြျဖင့္ လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ 
ၾကမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

ကြန္ဒုိမ်ားတြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ 
ျပဳရန္ ကြန္ဒုိမီနီယံဥပေဒက ေထာက္ကူ 
ေပးထားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တရားဝင္ 
ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ၂ဝ၁၉ 
ခုႏွစ္သည္ ေစာလြန္းေနေသးသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေနျဖင္ ေျမေနရာ ရွား 
ပါးေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အထပ္နိမ့္မ်ား ၿဖိဳ 
ဖ်က္၍ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အဦမ်ား 
ျပန္ေဆာက္ကာ ေထာင္လုိက္ျမင့္တက္ 
ျခင္းမ်ား ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ 
ေပၚေနမည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဘးသို႔ခ်ဲ႕ထြင္ 
သည့္အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၾကည့္ျမင္တုိင္ 
တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ ၿမိဳ႕သစ္ေပၚေပါက္ရန္ 
၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း အစျပဳႏုိင္ဖြယ္ရွိ 
သည္။

ရန္ကုန္ၿမိ္ဳ႕၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ 
အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ ၿမဳိ႕သစ္ႀကီး 
တစ္ခု တည္ရန္ အစုိးရအဆက္ဆက္ စီမံ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာခဲ့ 
ၿပီ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ (အေနာက္ 
ေတာင္ေဒသ)စီမံကိန္းကုိ အေနာက္ဖက္ 
ေျမဧရိယာျဖစ္ေသာ ပန္းလႈိင္ျမစ္ႏွင့္ တြံ 
ေတး တူးေျမာင္းၾကားရွိ ေျမဧရိယာတြင္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ 
ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျမဧက သုံးေသာင္း 
နီးပါး အက်ယ္အဝန္းကုိ လ်ာထားသည္။ 
ထုိဧရိယာတြင္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ႀကီး
ခေနာင္တုိၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ႏွင့္အတူ ၾကည့္ျမင္ 
တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါဝင္သည္။ ၾကည့္ျမင္တုိင္ 
ၿမိဳ႕နယ္မွ ဆိပ္ႀကီးဦးျမငါးစင္ရပ္ကြက္၊ 
စက္ဆန္းေအာက္႐ုံအလတ္ေခ်ာင္းရပ္
ကြက္၊ ေအးရြာဘလုတ္ၫႊန္႔စက္ကေလး
ရပ္ကြက္ႏွင့္ ဝါး႐ံုဆိပ္ေအးရြာ အေနာက္ 
ရပ္ကြက္ စုစုေပါင္း ရပ္ကြက္ ၄ ခုသည္ 
ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ ပါဝင္သည္။ 
၎ရပ္ကြက္ ၄ ခုတြင္  ဝါး႐ုံဆိပ္ေအးရြာ 
အေနာက္ရပ္ကြက္သည္  ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္က် 
မွ ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထည့္သြင္း 
ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္က တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ 
အတြင္းရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ျဖစ္ေနခဲ့သျဖင့္ 
ယခုအခါ ရန္ကုန္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိ 
မိတ္အတြင္းသုိ႔ သြတ္သင္းရန္ စီစဥ္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ျဖစ္ရာ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၎ၿမိဳ႕ 
သစ္ အေျခစတည္သည့္ဆီသုိ႔ အေရြ႕မ်ား 
ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ 

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္သည္ ေဆာက္လုပ္ေရး 
က႑၌ ႀကီးမားေသာ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းႀကီး 
မ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕အပါအဝင္ 
ေနရာအခ်ဳိ႕တုိ႔၌ တေရြ႕ေရြ႕ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚ 
မည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္။ 


