စာရငး့စစးေဆ့ၿပီ့ ဘ႑ာေရ့ရြငး့တမး့မ္ာ့၇ စီမဵခနး႔ခေ
ဲျ ရ့အဖဲ႕ျ ၏ ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကးမ္ာ့ ႏြငးံ ေလ႔လာသဵု့သပးခ္ကးအာ့
ထုတး်ပနး ေၾကညာ်ခငး့
်မနးမာအကးဂရို အိတ(စး)ခ္ိနး့ အမ္ာ့ ႏြငံး သကးဆိုငးေသာ ကုမၸဏီလီမိတကး၏ ဒါရိုကးတာအဖဲ႕ျ သညး ဿွဿွ ်ပညး႔ႏစ
ြ ၇း
စကးတငးဘာလ (၀ွ) ရကးေန႔ကုနးဆဵု့ေသာ

ဿွှ၆-ဿွဿွ ဘ႑ာေရ့ႏြစး အတျကး

ကုမၸဏီ၏ စာရငး့စစးေဆ့ၿပီ့

ဘ႑ာေရ့ ရြငး့တမးမ္ာ့အာ့ ပူ့တဲျ ထုတး်ပနး ေၾကညာအပးပါသညး၈
်ပညးေထာငးစု၏ အချနးအေကာကးဥပေဒႏြငးံအညီ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရ့ႏြစး အစကို ဧၿပီလ မြ ေအာကးတိုဘာလသို႔ ႏြငးံ
ဘ႑ာေရ့ႏြစး အဆဵု့လကို မတးလမြ စကးတငးဘာလသို႔ ေ်ပာငးလဲခဲံပါသညး၈ ဿွှ၆-ဿွဿွ ဘ႑ာေရ့ႏြစးသညး ဿွှ၆
ခုႏြစး၇ ေအာကးတိုဘာလ (ှ) ရကးေန႔ မြ ဿွဿွခုႏြစး၇ စကးတငးဘာလ (၀ွ) ရကးေန႔ အထိ ကာလ်ဖစးပါသညး၈ ၿပီ့ခဲံေသာ
ႏြစး်ဖစးသညး႔ ဿွှ၆ ဘ႑ာေရ့ႏြစး သညး ဿွှ၆ခုႏြစး၇ ဧၿပီလ (ှ) ရကးေန႔ မြ ဿွှ၆ခုႏြစ၇း စကးတငးဘာလ (၀ွ)ရကးေန႔
အထိ (၃) လတာကာလ ်ဖစးပါသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ ဘ႑ာေရ့ႏြစး ႏြစခ
း ၏
ု
ရလဒးမ္ာ့ကို ႏြိဳငး့ယြဥးရာတျငး အလဵု့စဵု
ႏြိဳငး့ယြဥးရနး ခကးခဲပါသညး၈
အဆိုပါ ဘ႑ာေရ့ရြငး့တမး့မ္ာ့အာ့ ်မနးမာ ဘ႑ာေရ့ အစီရငးခဵ်ခငး့ဆိုငးရာ စဵမ္ာ့ (MFRS) ႏြငးံအညီ ေရ့ဆဲထ
ျ ာ့ၿပီ့၇
်ပငးပ စာရငး့စစး်ဖစးသညး႔ ဝငး့သငး ႏြငံး အဖဲ႕ျ မြ စစးေဆ့ထာ့ၿပီ့ ်ဖစးပါသညး၈
ထို ဘ႑ာေရ့ရြငး့တမး့မ္ာ့အာ့ ဒါရိုကးတာအဖဲျ႔မြ ဿွဿွ်ပညး႔ႏစ
ြ ၇း ဒီဇငးဘာလ (၀ှ) ရကးေန႔တျငး အတညး်ပဳၿပီ့
်ဖစးပါသညး၈ ေဆျ့ေႏျ့ခ္ကး ႏြငံး ေလံလာသဵု့သပးခ္ကး တို႔အာ့ ေအာကးပါအတိုငး့ အသိေပ့တငး်ပအပးပါသညး၈
KEY HIGHLIGHTS
Summary of the Statements of Comprehensive Income
2019-2020
(12 months)

Revenue - net
Cost of sales

MMK’000

2,535,757

1,508,550

2,124,600
1

(6 months)

MMK’000

(411,157)

Gross profit

2019

(588,355)
920,195

Gross margin
Other income
- General and administrative

84%

61%

76,735

25,505

(1,664,335)

(844,799)

- Marketing

(15,614)

–

- Finance charges

(10,336)

(84)

Profit before Share of profit to YCDC

511,050

100,817

(130,063)

(25,204)

380,987

75,613

(3,572)

–

377,415

75,613

Earnings per share (Kyat per share)

17

3

Basic earnings per share

17

3

Share of profit to YCDC
Profit before tax
Income tax expense
Comprehensive income for the year/period

ဿွှ၆-ဿွဿွ ဘ႑ာေရ့ႏြစးတျငး စုစုေပါငး့ ဝငးေငျသညး က္ပး ဿ၂,၀၂၄.၂၄ သိနး့ ရြိလာသ်ဖငးံ ယခငးႏြစး (ဿွှ၆
ဘ႑ာေရ့ႏြစ)း ထကး ၃၅% ပိုမိုလာခဲံပါသညး၈ ထိုသို႔ ဝငးေငျ တို့တကးလာ်ခငး့မြာ အဓိကအာ့်ဖငးံ ေဈ့ရဵုလုပးငနး့မြ
ဝငးေငျမ္ာ့ တို့တကးရရြိ လာေသာေၾကာငးံ ်ဖစးပါသညး၈ ထိုေဈ့ရဵု လုပးငနး့ ဝငးေငျမြာ ယခငးႏြစး (ဿွှ၆ ဘ႑ာေရ့ႏြစး)
တျငး တစးလပ္မး့မြ္ က္ပး ှ,ဿဿ၄.၅ သိနး့ ရရြိရာမြ ၂၃.၂% တို့တကး၍ က္ပး ှ,၆ဿှ.၃ သိနး့ ရရြိလာခဲံပါသညး၈
အဓိကတို့တကးလာေသာ ဝငးေငျမ္ာ့မြာ ေဈ့ရဵုဆိုငးခနး့မ္ာ့ ငြာ့ရမး့ခရေငျ၇ ယာဥးဝငးခ ေကာကးခဵ်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့မြ
ရေငျ စေသာ ေဈ့ရဵုလုပးငနး့မ္ာ့၏ ဝငးေငျ ်ဖစးပါသညး၈
ေဈ့ရဵုလုပးငနး့မ္ာ့၏ ဝငးေငျမ္ာ့ကို ေအာကးပါအတိုငး့ လုပးငနး့က႑အလိုကး ခဲျ်ခမး့စိတး်ဖာႏိုငးပါသညး၈
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MMK’000
Monthly average income
Market Operation Income

FY 2019-20

Rental Income from Market Buildings

%

FY 2019

Changes

1,307.89

889.96

47.0%

Cars, Trucks & Cycles Entrance

383.52

188.01

104.0%

Income From Toilets

175.54

131.01

34.0%

Motorcycle Stand Fees

14.54

-

0.0%

Place Rental Income, Market Building (4)

40.10

18.87

112.6%

1,921.59

1,227.84

56.5%

Total

ယခု အစီရငးခဵေသာ ကာလအတျငး့ အၾကမး့အ်မတးမြာ ဿ၀% တို့တကး လာပါသညး၈ ထိုသို႔ တို့တကးလာ်ခငး့မြာ ေဈ့ရဵု
(၀) ႏြငံး (၁) တို႔မြ ဆိုငးခနး့ငြာခ ဝငးေငျမ္ာ့ တို့တကးလာ၍ အၾကမး့အ်မတး ရာခိုငးႏြဳနး့ တကးလာေသာေၾကာငးံ
်ဖစးပါသညး၈ စီမခ
ဵ နး႔ခဲျမြဳ ေကားမတီ ႏြငံး ေဈ့ရဵု လုပးငနး့ေဆာငးရျကးမြဳ အဖဲ႕ျ တို႔မြ ေဈ့ရဵမ
ု ္ာ့အာ့ ပိုမိုေကာငး့မျနးေသာ
COVID 19 ကာကျယးတာ့ဆီ့ေရ့ စီမဵေဆာငးရျကးမြဳ ေၾကာငးံ COVID 19 ဒုတိယ လြိဳငး့တျငး အ်ခာ့ေဈ့မ္ာ့မြ
ရာသီဟငး့သီ့ဟငး့ရျကး ေဈ့သညးမ္ာ့သညး ဒညငး့ကုနး့ေဈ့သိ႔ု ေ်ပာငး့ေရႊ႕ လာၾက ပါသညး၈ ထို ေဈ့သညးမ္ာ့ကို
ေဈ့ရဵု အမြတး (၁) တျငး ေနရာ စီစဥးခ္ထာ့ေပ့ပါသညး၈ ထို႔အ်ပငး ေဈ့ရဵု၏ သငးံတငးံေကာငး့မျနးေသာ အက္ယးအဝနး့
အေနအထာ့၇

ယာဥးရပးနာ့ရနး

ေနရာအက္ယးအဝနး့

ႏြငံး

စညး့ကမး့ရြိ်ခငး့

တို႔ေၾကာငးံ

ေဈ့ဝယးသူမ္ာ့လညး့

စညးကာ့လာခဲၿံ ပီ့ ယာဥးဝငးခ ေကာကးခဵ်ခငး့လုပးငနး့မ္ာ့မြဝငးေငျလညး့ တို့တကးလာရ်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈ ဘ႑ာေရ့
စရိတးမ္ာ့ ဿွှ၆ ဘ႑ာေရ့ႏြစးတျငး က္ပး ွ.၅၁ သိနး့သာရြိရာမြ ယခု ဿွှ၆-ဿွဿွ ဘ႑ာေရ့ႏြစးတျငး က္ပး ှွ၀.၀၃
သိနး့ ကုနးက္ခဲံ ပါသညး၈ ထိုသို႔ တို့လာရ်ခငး့မြာ ဘဏးအာမခဵ သကးတမး့တို့်ခငး့အတျကး ေဆာငးရျကးခ ေပ့ရ်ခငး့ႏြငးံ
ႏြငံး ဘဏးစရိတးမ္ာ့
ယခငးႏြစးက

ေၾကာငးံ ်ဖစးပါသညး၈ ေဈ့ကျကး စရိတး မ္ာ့လညး့ က္ပး ှ၂၃.ှ၁ သိနး့ ကုနးက္ခဲံ ပါသညး၈

ကုနးက္ခဲံ်ခငး့မရြိပါ၈

ယခုႏြစးတျငး

ေဈ့ႀကိဳပို႔ယာဥးမ္ာ့

စီစဥးေဆာငးရျကးေပ့ခဲံ်ခငး့အတျကး

ေမားေတားယာဥးငြာ့ခ ႏြငံး လူမြဳဆကးသျယးေရ့ ဝကးဆိုဒးတျငး ေၾကား်ငာခဲံ်ခငး့ တို႔အတျကး စရိတးမ္ာ့ ်ဖစးပါသညး၈
ဝငးေငျအေပၚ အချနးမႏြဳတးမီ အသာတငးအ်မတးရာခိုငးႏြဳနး့သညး ဿွှ၆ ဘ႑ာေရ့ႏြစးတျငး ၂% ရြိခံရ
ဲ ာမြ ဿွှ၆-ဿွဿွ
ဘ႑ာေရ့ႏြစးတျငး ှ၂% သို႔ တို့တကးလာခဲံပါသညး၈ ထိုသို႔ တို့တကးလာ်ခငး့၏ အေ်ခခဵအေၾကာငး့မြာ ဝငးေငျအေပၚ
အၾကမး့အ်မတးရာခိုငးႏြဳနး့ တကးလာေသာေၾကာငးံ ်ဖစးပါသညး၈ ဝငးေငျအေပၚ အၾကမး့အ်မတးရာခိုငးႏြဳနး့သညး ဿွှ၆
ဘ႑ာေရ့ႏြစးတျငး ၃ှ.ွ% ရြိခံရ
ဲ ာမြ ဿွှ၆-ဿွဿွ

ဘ႑ာေရ့ႏြစးတျငး ၅၀.၅% သို႔ တို့တကးလာခဲံပါသညး၈ လုပးငနး့

က႑အလိုကး ဝငးေငျအေပၚ အၾကမး့အ်မတးရာခိုငးႏြဳနး့ အေသ့စိတးကို ေအာကးပါအတိုငး့ တငး်ပအပးပါသညး၈
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MMK’000

Sales of Shop House (Net)

FY 2019-20

% on

FY 2019-20

% on

(12 months)

Revenue

(6 months)

Revenue

1,553.40

7,718.45

Cost of sales for Shop House

871.24

56.1%

4974.4

64.4%

Gross Profit for Shop House

682.16

43.9%

2,744.05

35.6%

Market operation income (Net)
Direct cost for market operation
Gross Profit for market operation

23,059.09

7,367.05

2580.02

11.2%

909.15

12.3%

20,479.07

88.8%

6,457.90

87.7%

9,201.95

61.0%

E-Commerce

745.08

Cost of sales for E-Commerce

660.31

88.6%

84.77

11.4%

21,246.00

83.8%

Gross Profit for e-commerce
Total Gross Profit

ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရ့အေ်ခအေန အႏြစးခ္ဳပး ရြငး့တမး့ကို ဿွှ၆ ခုႏြစး၇ စကးတငးဘာလ ၀ွ ရကးေန႔တျငးကုနးဆဵု့ေသာ
ယခငး ဘ႑ာေရ့ႏြစး အေ်ခအေန ႏြငးံ ေအာကးပါအတိုငး့ ပူ့တဲျ ေဖၚ်ပအပးပါသညး၈
Summarized Statement of Financial Position as at 30th September 2020
2020
MMK’000

2019
MMK’000

ASSETS
Non-current assets
Investment properties

9,168,188

9,403,568

Property, plant and equipment

9,000,194

6,065,984

68,092

59,571

Intangible asset

18,236,474 15,529,123

Total non-current assets
Current assets
Cash and cash equivalents

803,292
4

765,659

Trade and other receivables

759,325

1,298,493

Advances and prepayments

60,225

137,676

3,540

296,113

Work-in-progress

6,125,764

7,133,203

Total current assets

7,752,146

9,631,144

Inventories

25,988,620 25,160,267
EQUITY AND LIABILITIES
Equity
Share capital

21,753,001 21,753,001

Retained earnings

1,299,475

922,060

23,052,476 22,675,061
Non-current liabilities
Bank loan

1,600,000

1,800,000

1,600,000

1,800,000

1,206,081

403,480

130,063

281,726

1,336,144

685,206

Current liabilities
Trade and other payables
Provisions
Total current liabilities

25,988,620 25,160,267

စုစုေပါငး့ လကးငငး့ရပိုငးခင
ျ းံမ္ာ့သညး ဿွှ၆-ဿွဿွ ဘ႑ာေရ့ႏြစး၇ ဿွဿွခုႏြစး၇ စကးတငးဘာလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး
ှ၆.၂% ေလြ္ာ႔သျာ့ခဲံပါသညး၈ အဓိက အေၾကာငး့မြာ ကုနးသျယးမြဳ ႏြငံး အ်ခာ့ ရရနးရြိေငျမ္ာ့ ႏြငံး ေဆာကးလုပးဆဲ
5

လုပးငနး့ တနးဖို့မ္ာ့ ေလြ္ာ႔က္သျာ့ရ်ခငး့ေၾကာငးံ ်ဖစးပါသညး၈ Shop Houses မ္ာ့ ေရာငး့ခ္်ခငး့မြ ရရနးရြိေငျမ္ာ့
ေပ့ေခ္ ၾက်ခငး့ေၾကာငးံ ကုနးသျယးမြဳ ႏြငံး အ်ခာ့ ရရနးရေ
ိြ ငျမ္ာ့သညး ဿွှ၆ စကးတငးဘာလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး က္ပး
ှဿ,၆၅၁.၆၀ သိနး့ ရြိခံရ
ဲ ာမြ ဿွဿွ ခုႏစ
ြ ၇း စကးတငးဘာလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး က္ပး ၄,၂၆၀.ဿ၂ သိနး့ သို႔
ေလြ္ာ႔သျာ့ခဲံပါသညး၈ ယခု အစီရငးခဵေသာ ဘ႑ာေရ့ႏြစး အတျငး့ ရနးကုနးၿမိဳ႕ေတား စညးပငးသာယာေရ့ ေကားမတီသို႔
Shop Houses မ္ာ့ လႊဲေ်ပာငး့ေပ့ခဲံေသာေၾကာငးံ ေဆာကးလုပးဆဲ လုပးငနး့ တနးဖို့မ္ာ့ ေလြ္ာ႔သျာ့ခဲံပါသညး၈
စုစုေပါငး့ လကးငငး့ မဟုတးေသာ ရပိင
ု ခ
း ျငမ
ံး ္ာ့သညး ဿွှ၆-ဿွဿွ ဘ႑ာေရ့ႏြစး၇ ဿွဿွခုႏြစး၇ စကးတငးဘာလ ၀ွ
ရကးေန႔တျငး ှ၄.၁% တို့လာခဲံပါသညး၈ အဓိက အေၾကာငး့မြာ စီမဵကိနး့အရ ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ဆကးလကး
အေကာငးအထညးေဖၚ ေဆာငးရက
ျ းၿပီ့စီ့မြဳတနးဖို့ ႏြငံး ပရိေဘာဂ ႏြငံး အသဵု့အေဆာငးပစၥညး့မ္ာ့ ဝယးယူေငျ ်ဖစးပါသညး၈
ယခု အစီရငးခဵေသာ ဘ႑ာေရ့ႏြစး အတျငး့ စုစုေပါငး့ ေပ့ရနးတာဝနးမ္ာ့ ၅၀.၆% တို့လာပါသညး၈ ထိုသို႔ တို့လာ
ရ်ခငး့မြာ လကးငငး့ ေပ့ရနးတာဝနးမ္ာ့တျငးပါဝငးေသာ ေပ့ရနးရြိ ေဆာကးလုပးေရ့ စရိတးမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ ေပ့ရနးရြိ
စရိတးမ္ာ့ တို့လာေသာေၾကာငးံ ်ဖစးပါသညး၈ လကးငငး့ မဟုတးေသာ ေပ့ရနးတာဝနးမ္ာ့သညး ှှ.ှ% ေလြ္ာ႔သျာ့
ခဲံပါသညး၈ အေၾကာငး့မြာ ယခု အစီရငးခဵေသာ ဘ႑ာေရ့ႏြစး အတျငး့ ဘဏးေခ့္ေငျ က္ပး ဿ,ွွွ သိနး့ ်ပနးလညး
ေပ့ဆပးခဲံေသာေၾကာငးံ ်ဖစးပါသညး၈
ကုမၸဏီ၏ အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့၏ ပိုငးဆိုငးမြဳတနးဖို့သညး ယခု အစီရငးခဵေသာ ဘ႑ာေရ့ႏြစး အတျငး့ ှ.၄% တို့လာခဲံ
ပါသညး၈ အေၾကာငး့မြာ ႏြစးအတျငး့အ်မတးေငျမ္ာ့ကို ထညး႔သျငး့ခဲံေသာေၾကာငးံ ်ဖစးပါသညး၈

Summary Cash Flow Statement for the year ended 30th September 2020
2020

2019

(12 months)

(6 months)

MMK’000

MMK’000

Profit before tax

377,415

75,613

Adjustments for:

-

-

- Depreciation and amortization

512,860

240,473

- Interest income

(40,501)

(21,254)

3,572

-

853,346

294,832

-

-

Cash flows from operating activities

- Income tax adjustment
Operating profit before working capital changes
Changes in working capital
-

Trade and other receivables

596,884

15,522

-

Advances and prepayments

7,452

(16,441)
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-

Inventories

292,573

163

-

Work in progress

1,007,438

87,179

-

Trade and other payables

802,601

(176,409)

-

Provisions

(41,972)

(121,468)

3,518,322

83,378

40,501

21,254

(43,263)

-

3,515,560

104,632

-

-

(14,528)

(29,239)

(3,239,023)

(41,875)

(24,376)

(21,701)

Net cash used in investing activities

(3,277,927)

(92,815)

Cash flows from financing activities

-

-

Repayment of bank loan

(200,000)

-

Net cash used in financing activities

(200,000)

-

Net increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of year/period

37,633
765,659

11,817
753,842

Cash and cash equivalents at end of year/period

803,292

765,659

Cash generated from operation
Interest received
Income tax paid
Net cash provided by operating activities
Cash flows from investing activities
Additions to investment properties
Additions to property, plant and equipment
Additions to intangible assets

ကုမၸဏီ၏ ေငျ ႏြငံး ဘဏးလကးက္နးသညး ဿွှ၆ ခုႏစ
ြ ၇း စကးတငးဘာလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး က္ပး ၄,၃၂၃.၂၆ သိနး့ ရြိခံရ
ဲ ာမြ
ဿွဿွ ခုႏစ
ြ ၇း စကးတငးဘာလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး က္ပး ၅,ွ၀ဿ.၆ဿ သိနး့ ရြိလာခဲသ
ံ ညး႔အတျကး ၁.၆% တို့တကးခဲံပါသညး၈
အစီရငးခဵသညး႔ ကာလအတျငး့ ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမြဳဆိုငးရာ လုပးငနး့ရပးမ္ာ့တျငး က္ပး ၀ဿ,၄၄၆.ဿ၄ သိနး့ သဵု့စဲခ
ျ ဲံပါသညး၈
ထိုေငျမ္ာ့မြာ စီမဵကိနး့အရ ေဆာကးလုပးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ ဆကးလကး အေကာငးအထညးေဖၚ ေဆာငးရျကး်ခငး့အတျကး
က္ပး ၀ှ,၂၄၄.ွ၀ သိနး့ ႏြငံး ပရိေဘာဂ ႏြငးံ အသဵု့အေဆာငးပစၥညး့မ္ာ့ ဝယးယူေငျ က္ပး ၆၂၅.၁၅ သိနး့၇ ေဈ့ရဵုလုပးငနး့
ေဆာ႔ဝဲ အဆငးံ်မြငးံ ေဆာငးရျကး်ခငး့ က္ပး ဿ၁၀.၄၃ သိနး့ တို႔ ်ဖစးပါသညး၈ ဘ႑ာေရ့ဆိုငးရာ လုပးငနး့ရပးမ္ာ့အတျကး
သဵု့စဲခ
ျ ဲံေသာ က္ပး ဿ,ွွွ သိနး့မြာ ဘဏးေခ့္ေငျ အရငး့ ်ပနးလညး ေပ့ဆပး်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈

အနာဂတး ေမြ္ားမြနး့ခ္ကးမ္ာ့
်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ဿွဿွ ခုႏြစး၇ စကးတငးဘာလမြ စ၍

COVID 19

ကပးေရာဂါ၏ ဒုတိယလြိဳငး့ကို ေတျ႔ႀကဵဳခဲံရၿပီ့၇

ရနးကုနးၿမိဳ႕ေန ်ပညးသူမ္ာ့အၾကာ့ ေရာဂါ်ဖစးပျာ့သူ အေရအတျကးမြာ တစးစတစးစ မ္ာ့်ပာ့လာသညးကို ်မငးေတျ႔
ခဲံရပါသညး၈ ထိုအေ်ခအေနကို တုန႔်း ပနးသညး႔ အေန်ဖငးံ ႏိုငးငဵေတားအစို့ရသညး ေရာဂါ်ပနး႔ပျာ့မြဳကို ထိနး့ခ္ဳပးရနးအတျကး
ၿမိဳ႕နယးမ္ာ့အၾကာ့ သျာ့လာမြဳကို ကနး႔သတး်ခငး့၇ ေနအိမးအတျငး့ ေနထိုငးရနး အမိနး႔ေၾကား်ငာစာမ္ာ့ ထုတး်ပနး်ခငး့ ႏြငးံ
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စာ့ေသာကးဆိုငးမ္ာ့အတျငး့ ထိုငး၍ စာ့ေသာကး်ခငး့ တို႔ကို တာ့်မစး်ခငး့မ္ာ့ အပါအဝငး ပိုမိုတငး့ၾကပးေသာ COVID
19 တုနး႔်ပနးမြဳ အစီအမဵမ္ာ့ကို အေကာငးအထညးေဖၚခဲံပါသညး၈ ယခုအခါ ႏိုငးငဵေတားအစို့ရ အာဏာပိုငးမ္ာ့သညး
အခ္ိဳ႕ေသာ တာ့်မစးခ္ကးမ္ာ့ကို အထိုကးအေလ္ာကး ေ်ဖေလြ္ာ႔ေပ့လ္ကးရြိၿပီ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့သညးလညး့
တစး်ဖညး့်ဖညး့ ်ပနးလညး ဖျငးံလြစး လာခဲံပါသညး၈ ထို႔အ်ပငး COVID 19 တုန႔်း ပနးမြဳ အစီအမဵမ္ာ့၏ အက္ိဳ့
သကးေရာကးမြဳမ္ာ့သညး

စီ့ပျာ့ေရ့

်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲမြဳမ္ာ့ကို

ပိမ
ု ်ုိ မနးဆနးေသာ

အရြိနးအဟုနး

အ်ဖစး

်ဖစးေပၚ

ေစလိမးံမညးဟု ေမြ္ားလငးံရၿပီ့ ကုမၸဏီ၏ စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ အမ္ာ့စုသညးလညး့ ယခငးကထကး ပိုမို အာ့ေကာငး့
လာေစႏိုငးမညး ်ဖစးပါသညး၈ ေယဘူယ္အာ့်ဖငးံ COVID 19

၏ အက္ိဳ့သကးေရာကးမြဳမ္ာ့သညးလညး့ ဆကးလကး

်ဖစးေပၚလ္ကး ရြိေနပါသညး၈
ယခုအစီရငးခဵသညး႔ ကာလအတျငး့ COVID 19 ကပးေရာဂါေၾကာငးံ ကုမၸဏီ၏ စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ကို သိသာစျာ
အက္ိဳ့သကးေရာကးမြဳ

မရြိခံပ
ဲ ါ၈

ေဈ့ရဵုလုပးငနး့မ္ာ့

ေဈ့ဆိုငးမ္ာ့လညး့ အေရာငး့အဝယး ပိမ
ု ုိ

အရြိနးအဟုနးမပ္ကး

လညးပတးလ္ကးရြိပါသညး၈

ေဈရဵုမ္ာ့ရြိ

ေကာငး့မျနးလ္ကးရြိပါသညး၈ ကုမၸဏီ၏ စီမခ
ဵ နး႔ခမ
ဲျ ဳြ အဖဲ႕ျ ၏ ႀကီ့ၾကပးမြဳ၇

သငးံေတား ေကာငး့မျနးေသာ စီမဵေဆာငးရျကးမြဳ ႏြငးံ ေဈ့ေရာငးခ္သူမ္ာ့ ႏြငးံ ေဈ့ဝယးသူမ္ာ့ အတျကး ေဈ့ရဵု၏ သငးံတငးံ
ေကာငး့မျနးေသာ အက္ယးအဝနး့ အေနအထာ့တို႔ေၾကာငးံ ယခုအစီရငးခဵသညး႔ ကာလ ေနာကးပိုငး့တျငးလညး့ ေဈ့ရဵု
လုပးငနး့မ္ာ့၏ ဝငးေငျမ္ာ့ ဆကးလကး တို့တကး လာခဲံပါသညး၈
်မနးမာအကးဂရို

အိတ(း စး)ခ္ိနး့

အမ္ာ့

ႏြငံး

သကးဆိုငးေသာ

ကုမၸဏီလီမိတကးသညး

Shop

Houses

မ္ာ့ေဆာကးလုပး်ခငး့၇ အေအ့ခနး့မ္ာ့ တညးေဆာကး်ခငး့ ႏြငးံ လမး့မ္ာ့၇ ေရေ်မာငး့မ္ာ့၇ ယာဥးရပးနာ့ရနးေနရာမ္ာ့၇
သနး႔စငးခနး့မ္ာ့ စေသာ အေ်ခခဵ ေဆာကးလုပးေရ့ လုပးငနး့မ္ာ့ တညးေဆာကး်ခငး့ တို႔တျငး ဆကးလကးရငး့ႏြီ့ ်မြဳပးႏြဵ
သျာ့မညး ်ဖစးပါသညး၈ ကုမၸဏီသညး ေဈ့ရဵု အမြတး (ှ) တျငး ရာသီေပၚသစးသီ့ေရာငး့ခ္သူမ္ာ့ကို စဲျေဆာငးမြဳေပ့ရနး ႏြငံး
ထိုသစးသီ့ေရာငး့ခ္သူမ္ာ့

အတျကး

သငးံတငးံေလ္ာကးပတးေသာ

ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမြဳ်ဖစးေစမညး႔

အေအ့ခနး့မ္ာ့

တညးေဆာကးရနး စီမဵကိနး့မ္ာ့ ေရ့ဆဲျ ထာ့ပါသညး၈ ထို႔အ်ပငး ကုမၸဏီ၏ ေဈ့ရဵုလုပးငနး့မ္ာ့ ေဆာငးရျကးမြဳအဖဲျ႔သညး
ေဈ့ရဵု အမြတး (၁) တျငး ဆိုငးခနး့မ္ာ့ ပိုမို ငြာ့ရမး့ႏိုငးရနး ေနရာမ္ာ့ စီစဥး်ပဳလုပး ခ္ထာ့ လ္ကးရြိပါသညး၈ ကုမၸဏီ၏
ဥကၠဌ ႏြငးံ စီမဵခနး႔ခဲျေရ့ေကားမတီ တို႔၏ လမး့ညႊနးခ္ကးတို႔်ဖငးံ ေဈ့ရဵု အမြတး (ှ) ႏြငံး ေဈ့ရဵု အမြတး (၁) တို႔မြ ဝငးေငျမ္ာ့
ပိမ
ု ုိ တို့တကးရရြိလာရနး အတျကး ေဈ့ေရာငး့သူမ္ာ့ကို စဲျေဆာငးမြဳအသစးမ္ာ့ ႏြငံး ေရာငး့ကုနးအုပးစု အသစးမ္ာ့
မိတးဆကး်ခငး့ တို႔ကို ေဆာငးရက
ျ း လ္ကးရြိပါသညး၈ ထို႔အ်ပငး ကုမၸဏီ၏ စီမဵခနး႔ခဲျမြဳ အဖဲ႕ျ သညး ေနာကးတယ
ဲျ ာဥးမ္ာ့ ႏြငံး
ကုနးတငးယာဥးႀကီ့မ္ာ့

ညအိပး

ရပးနာ့ႏိုငးေသာ

ကာ့ရပးနာ့ေနရာမ္ာ့

စတငး

ေဆာကးလုပးလ္ကး

ရြိပါသညး၈

ထိုလုပးငနး့သညးလညး့ ဝငးေငျမ္ာ့ ပိမ
ု ုိ တို့တကးေစမညး႔ လုပးငနး့်ဖစးပါသညး၈
ကုမၸဏီ၏ ဒါရိုကးတာ ဘုတးအဖဲသ
ျ ညး ယခုဘ႑ာေရ့ႏြစး အ်မတးေငျမြ အစုရြယးယာရြငးမ္ာ့ကို အ်မတးရြယးယာ
တစးစုလြ္ငး က္ပး ၀ွ ႏြဳနး့ ထုတးေပ့ရနး ဆဵု့်ဖတးခ္ကးခ္ထာ့ခဲံပါသညး၈
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ကုမၸဏီသညး မဟာဗ္ဴဟာက္ေသာ ခ္ဥး့ကပးမြဳ လမး့ေၾကာငး့ေပၚသို႔ ေရာကးရြိေနသညးဟု ယဵုၾကညးၿပီ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့
လုပးငနး့မ္ာ့သညး ေရရြညးတျငး ပိမ
ု ေ
ုိ ကာငး့မျနေ
း သာ ရလဒးမ္ာ့ ရရြိရနး ေမြ္ားမြနး့ ထာ့ပါသညး၈ ကုမၸဏီသညး ကၽျနးဳပးတို႔၏
ေဈ့ရဵုလုပးငနး့မ္ာ့တျငး ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမြဳ ႏြငံး ပတးသကး၍ မဟာဗ္ဴဟာက္ေသာ ဖျ႕ဵ ၿဖိဳ့တို့တကးမြဳဆိုငးရာ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို
ဆကးလကး ေထာကးပဵံသျာ့မညး ်ဖစးပါသညး၈
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