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MYANMAR AGRO EXCHANGE PUBLIC LIMITED ၏ ၀ှ၀ှ-၀ှ၀ဿ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္ 

စာရင္းစစ္ေဆးၿပီး ဘ႑ာေရး စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား အေပၚ စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႕၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ႏွင့္ 

ေလ႔လာ သုံးသပ္ခ်က္တုိ႔ကုိ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာျခင္း 

ေအာက္ေဖၚျပပါ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ ေလ႔လာခ်က္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ MYANMAR 

AGRO EXCHANGE PUBLIC COMPANY LIMITED ၏ ၀ှ၀ှ-၀ှ၀ဿ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ၀ှ၀ှ 

ခုႏွစ္၈ ေအာက္တို္ဘာလ (ဿ) ရက္ေန႔ မွ ၀ှ၀ဿ ခုႏွစ္၈ မတ္လ (၁ဿ) ရက္ေန႕တြင္ ကုန္ဆုံးေသာ ပထမ ႏွစ္ဝက္ 

ကာလ (၄လ) အတြက္ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းေပါင္းခ်ဳပ္ကုိ အေျခခံထားေသာ သုံးသပ္ ထုတ္ျပန္ 

ေၾကျငာခ်က္ျဖစ္၍၈ ထိုဘ႑ာေရး စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ အတူတဲြ၍ ဖတ္ရွဳေလ႔လာႏုိင္ပါသည္၉ 

အျခားေငြေၾကးအေနျဖင့္ ေဖၚျပ ထားျခင္းမရွိေသာ  ေငြေၾကးပမာဏ ေဖၚျပခ်က္ အားလုံးမွာ ျမန္မာ က်ပ္ေငြ 

ျဖစ္ပါသည္၉ 

ယခု အစီရင္ခံေသာ ၀ှ၀ှ-၀ှ၀ဿ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ပထမႏွစ္ဝက္ ဝင္ေငြရွင္းတမ္းသည္ ၀ှ၀ှ ျပည္႔ႏွစ္၈ 

ေအာက္တို္ဘာလ လ (ဿ) ရက္မ ွ ၀ှ၀ဿ ခုႏွစ္၈ မတ္လ (၁ဿ) ရက္ေန႔ အထိ (ပထမ ၄ လတာ) ကာလကုိ 

တူညီေသာကာလျဖစ္သည္႔ ၀ှဿ၇ ခုႏွစ၈္ ေအာက္တ္ုိဘာလ (ဿ) ရက္မ ွ၀ှ၀ှ ျပည္႔ႏွစ္၈ မတ္လ (၁ဿ) ရက္ေန႔ 

အထိ (ပထမ ၄ လတာ) ကာလ ႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ ္တငျ္ပအပ္ပါသည္၉ 

အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရး စာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားအား ျမန္မာ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံျခင္း ဆုိင္ရာ စံမ်ား 

(MFRS) ႏွင့္ အညီ ေရးဆဲြထားၿပီး၈ ျပင္ပ စာရင္းစစ္ျဖစ္သည္႔ ဝင္းသင္ ႏွင့္ အဖဲြ႔ စာရင္းစစ္မ်ားမွ 

စစ္ေဆးသုံးသပ္မွဳျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္၉ 

ထုိ႔အျပင္ ဒါရုိက္တာအဖဲြ႕ အေနျဖင့္ ၀ှ၀ဿ ခုႏွစ္၈ ဇြန္လ (၁ှ) ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ပါသည္၉ 
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အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ျပခ်က္မ်ား 

ကုမၸဏီ၏ ပထမႏွစ္ဝက္ ဝင္ေငြရွင္းတမ္း အက်ဥ္ခ်ဳပ္ ေဖၚျပခ်က္္ 
(က်ပ္ေထာင္ေပါင္း) 

 ၀ှ၀ှ ျပည္႔ႏွစ္၈ 
ေအာက္တိုဘာ
လ (ဿ) ရက္ မွ 
၀ှ၀ဿ ခုႏွစ္ 

မတ္လ (ဿ) ရက္ 
အထိ 

၀ှဿ၇ ခုႏွစ္၈ 
ေအာက္တိုဘာ
လ (ဿ) ရက္ မွ 
၀ှ၀ှ ျပည္႔ႏွစ္၈ 
မတ္လ (၁ဿ) 

ရက္ 

ေျပာင္းလဲ 
ခ်က္ 

ရာခိုင္ႏွဳန္း 

ဝင္ေငြ ၀,၁ှဿ,ှ၀၀ ဿ,ဿ၀၀,၂၇၁ ဿှ၃% 
ဝင္ေငြ အေပၚ မူရင္း ကုန္က် စရိတ္ (၄၇၀,၅၆၁) (ဿ၀ှ,၀၇၆) ၂၅၄% 
အၾကမ္း အျမတ္ ဿ,၄ှ၆,၀၁၇ ဿ,ှှ၀,ဿ၇၃        ၄ှ% 
အျခား နည္းလမ္းမွ ရသည္႔ ဝင္ေငြ ၂ဿ,၀၅၁ ၁၅,၆ဿ၇      ၇% 
အေထြေထြ ႏွင္ ့စီမံမုွဳ အသုံးစရိတ္ (၇ဿ၅,ဿ၁၅) (၆၃၃,၂၄၄)      ၅% 
ေစ်းကြက္ စီမံမွဳ စရိတ္ (ဿ၂၆) (၇ှ၂) (၆၂%) 
ဘ႑ာေရး စရိတ္ (၀၂၄) (ဿှ,ဿဿ၇) (၇၆%) 
YCDC လ်ာထားျခင္း မျပဳမီ စုစုေပါင္းအသားတင္အျမတ္ ၅၁ဿ,၇၆ဿ ဿ၅၁,၃၀၃ ၁၀၀% 
YCDC သုိ႔ ခြဲေဝေပးရန္ေင (25%) (ဿ၆၄,၆၅၃) (၂၁,၁၆ဿ) ၁၁ဿ% 
အခြန္လ်ာထားျခင္း မျပဳမီ စုစုေပါင္း အသားတင္အျမတ္ ၃၂၃,ဿှ၄ ဿ၁ှ,ဿ၂၂ ၁ဿ၇% 
ဝင္ေငြခြန္ - - - 
အသားတင္အျမတ္ ၃၂၃,ဿှ၄ ဿ၁ှ,ဿ၂၂ ၁ဿ၇% 
    
အၾကမ္းအျမတ္ ရာခိုင္ႏွဳန္း ၅ှ% ၆၇% (၀ဿ%) 
    
ရွယ္ယာ တစ္ေစာင္၏ အေျခခံ ဝင္ေငြ ၀၃ ၄ ၁ဿ၅% 
 

၀ှ၀ှ-၀ှ၀ဿ ဘ႑ာေရးႏွစ္ဝက္အတြက္ ဝင္ေငြ က်ပ္ ၀,၁ှဿ သန္း ရွိခဲ့ရာ၈ ယခင္ႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ထက္ 

ဿှ၃% တုိးလာ၍၈ အၾကမ္းအျမတ္မွာ ၄ှ% တုိးလာကာ၈ ဝင္ေငြအေပၚ အၾကမ္္းအျမတ္ ရာခုိင္ႏွဳန္းမွာ ဿ၇% 

ေလ်ာ႔သြားပါသည္၉ ယခု အစီရင္ခံေသာ ဘ႑ာေရးကာလ (၄) လတာ ကာလတြင္ အဓိကအားျဖင့္ 
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ေဈးရံုလုပ္ငန္း လည္ပတ္မွဳမွ ဝင္ေငြမ်ား တိုးတက္ရရိွခဲ့၍၈ Shop House လည္း ေရာင္းခ် ရရိွခဲ ့ ပါသည္၉ 

ေဈးရံုလုပ္ငန္း လည္ပတ္မွဳမွ ဝင္ေငြမွာက်ပ္ ဿ,၃၃၂.ဿ သန္း ျဖစ္ၿပီး၈ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၁၆% တုိးလာပါသည္၉ 

ထုိသုိ႔ တိုးတက္လာျခင္းမွာ ေဈးရုံ ဆုိင္ခန္းမ်ား ငွားရမ္းခ ႏွင့္ ယာဥ္ဝင္ခ ရရွိေငြမ်ား တုိးလာေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပါသည္၉ 

ယခုႏွစ ္ႏွင့္ ယခင္ႏွစ္ ပထမ (၄)လတုိ႔၏ ဝင္ေငြ အသီးသီး ႏိွဳင္းယွဥ္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္၉ 

(က်ပ္ေထာင္ေပါင္း) 

 ၀ှ၀ှ ျပည္႔ႏွစ္၈ 
ေအာက္တိုဘာလ 

(ဿ) ရက္ မွ 
၀ှ၀ဿ ခုႏွစ္ 

မတ္လ (ဿ) ရက္ 
အထိ 

၀ှဿ၇ ခုႏွစ္၈ 
ေအာက္တိုဘာလ 
(ဿ) ရက္ မွ ၀ှ၀ှ 
ျပည္႔ႏွစ္၈ မတ္လ 

(၁ဿ) ရက္ 

ေျပာင္းလဲ 
ခ်က္ 

ရာခိုင္ႏွဳန္း 

ဝင္ ေငြ မ်ား    
Shop House ေရာင္းခ်ရရိွေငြ ၄၄၀,၄၀ဿ - - 
ေဈးရံုလုပ္ငန္း လည္ပတ္မွဳ ဝင္ေငြမ်ား    
ေဈးရုံ ဆုိင္ခန္းမ်ား ငွားရမ္းခ ရေငြ ဿ,ှ၄၇,၃၀၆ ၅၆၃,၁ှှ ၁၄% 
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ဝင္ခရရိွေငြ ၁၁၃,၃၄ဿ ၀၀ှ,၃ဿ၆ ၃၀% 
အျခား ေဈးရုံ ဝင္ေငြမ်ား ဿ၂၇,ှ၀၇ ဿဿ၄,၄၅၃ ၀၆% 
စုစုေပါင္း ေဈးရံုလုပ္ငန္း လည္ပတ္မွဳ ဝင္ေငြမ်ား ဿ,၃၃၂,ဿဿ၅ ဿ,ဿ၀၀,၂၇၁ ၁၆% 
E Commerce ကုန္ေရာင္းဝင္ေငြ ၆၂,၀၆၂ -  
စု စု ေပါင္း ဝင္ ေငြ  ၀,၁ှဿ,ှ၀၁ ဿ,ဿ၀၀,၂၇၀ ဿှ၃% 
 

ယခု အစီရင္ခံေသာ ဘ႑ာေရးကာလ (၄) လတာ ကာလအတြင္း အၾကမ္္းအျမတ္ ရာခုိင္ႏွဳန္း ဿ၇% 

ေလ်ာ႔သြား ရျခင္းမွာ Shop House ၏ ေရာင္းရကုန္တန္ဘုိး (တုိက္ရုိက္စရိတ္)မွာ ၅၁% ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပါသည္၉ သို႔ေသာ္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ သည ္ ဿှ၃% တိုးလာခဲ့ၿပီး၈ စုစုေပါင္း အၾကမ္းအျမတ္သည္ ၄ှ% 

တုိးလာခ့ဲပါသည္၉ ထို႔အျပင္ ေဈးရံုလုပ္ငန္း လည္ပတ္မွဳမွ အၾကမ္းအျမတ္ ၂၀% တုိးလာပါသည္၉ ယင္းမွာ 

ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ကုိဗစ္ ဿ၇ မျပန္႔ပြားေစရန္ စီမံ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ အျခားေဈးမွ  

ရာသီေပၚဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေရာင္းခ်သူမ်ား တညင္းကုန္းေဈးသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ေရာင္းခ်လာျခင္းေၾကာင့္ 
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ျဖစ္ပါသည္၉ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဈးရံု (၂) တြင္ တုိးခ်ဲ႕ စီစဥ္ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ပါသည္၉ ထုိ႔အတူ သင့္ေတာ္ 

လုံေလာက္ေသာ ေနရာ အက်ယ္အဝန္းရွိျခင္းႏွင့္ ကုိဗစ္ ဿ၇ မျပန္႔ပြားေစရန္ စီမံ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ 

ေဈးဝယ္သူမ်ားလည္း ပုိမိ ုမ်ားျပား လာပါသည္၉ 

ယခု အစီရင္ခံေသာ ဘ႑ာေရးကာလ (၄) လတာ ကာလအတြင္း အခြန္မႏွဳတ္မ ီ အသားတင္ အျမတ္သည္ 

ယခင္ႏွစ ္ အလားတူကာလ ထက္ ၁ဿ၇% တိုးလာခဲ့ပါသည္၉ ယင္းမွာ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈေၾကာင့္  Shop 

House ေရာင္းခ်ရျခင္း ႏွင့္ ေဈးရံုလုပ္ငန္း လည္ပတ္မွဳ ဝင္ေငြမ်ား တုိးလာခ့ဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၉ အၾကမ္း 

အျမတ္ ရာခုိင္ႏွဳန္း (မာဂ်င္) အသီးသီးကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း တင္ျပအပ္ပါသည္၉ 

(က်ပ္ေထာင္ေပါင္း) 

 ၀ှ၀ှ 
ျပည္႔ႏွစ္၈ 

ေအာက္တိုဘာ
လ (ဿ) ရက္ မွ 
၀ှ၀ဿ ခုႏွစ္ 
မတ္လ (ဿ) 
ရက္ အထိ 

ဝင္ေငြ 
အေပၚ 
ရာခိုင္ 
ႏွဳန္း 

၀ှဿ၇ ခုႏွစ္၈ 
ေအာက္တိုဘာ
လ (ဿ) ရက္ မွ 

၀ှ၀ှ 
ျပည္႔ႏွစ္၈ 

မတ္လ (၁ဿ) 
ရက္ 

ဝင္ေငြ 
အေပၚ 
ရာခိုင္ 
ႏွဳန္း 

Shop House ေရာင္းခ်ရရိွေငြ ၄၄၀,၄၀ဿ    

ႏွဳတ္ - Shop House ေရာင္းရကုန္ တန္ဘိုး (၂၆၄,၀၀၇) ၅၁%   
Shop House ေရာင္းခ်ျခင္း အၾကမ္း အျမတ္ ဿ၅၄,၁၇၀ ၀၅%   
ေဈးရံုလုပ္ငန္း လည္ပတ္မွဳ ဝင္ေငြမ်ား ဿ,၃၃၂,ဿဿ၅  ဿ,ဿ၀၀,၂၇၁  
ႏွဳတ္ - ေဈးရံုလုပ္ငန္း တုိက္ရိုက္ စရိတ္မ်ား (ဿ၁ဿ,၂၇ဿ) ၆% (ဿ၀ှ,၀၇၆) ဿဿ% 
ေဈးရံုလုပ္ငန္း အၾကမ္း အျမတ္ ဿ,၂၀၀,၄၀၄ ၇၀% ဿ,ှှ၀,ဿ၇၃ ၆၇% 
E Commerce ကုန္ေရာင္းဝင္ေငြ ၆၂,၀၆၂    
ႏွဳတ္ - E Commerce ေရာင္းရကုန္ တန္ဘုိး (၅၃,ှ၄၁) ၆၇%   
E Commerce ကုန္ေရာင္းခ်ျခင္း အၾကမ္း အျမတ္ ၇,၀၀ဿ ဿဿ%   
စု စု ေပါင္း အၾကမ္း အျမတ္ ဿ,၄ှ၆,၀၁၇ ၅ှ% ဿ,ှှ၀,ဿ၇၃ ၆၇% 
 

အထက္ပါ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္ အရ ေဈးရံုလုပ္ငန္း လည္ပတ္မွဳ ဝင္ေငြမ်ား တက္လာေသာေၾကာင့္ ေဈးရံုလုပ္ငန္း 

အၾကမ္း အျမတ္ ပမာဏႏွင့္ ရာခိုင္ႏွဳန္း (မာဂ်င္) ပါ  ၁% တက္လာပါသည္၉ 
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ျမန္မာအက္ဂရုိ အိတ္(စ္) ခ်ိန္း အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေန 

အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

(က်ပ္ေထာင္ေပါင္း) 

 ၀ှ၀ဿ ခုႏွစ္၈ 
မတ္လ (၁ှ) 

ရက္ 

၀ှ၀ှ ခုႏွစ္၈ 
စက္တင္ဘာလ 

(၁ဿ) ရက္ 

ေျပာင္းလဲခ်က္ 
ရာခိုင္ႏွဳန္း 

ရပုိင္ခြင့္မ်ား    

လက္ငင္း ရပုိင္ခြင့္မ်ား      ၂,၂၃ဿ,၀၁၆        ၅,၅၃၀,ဿ၂၄  (၂၁%) 
လက္ငင္း မဟုတ္ေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ား    ၀ှ,၇၂၃,၇ဿ၃      ဿ၆,၀၁၄,၂၅၂  ဿ၃% 
စုစုေပါင္း ရပုိင္ခြင့္မ်ား    ၀၃,၁၇၅,ဿ၃၁      ၀၃,၇၆၆,၄၀ှ  ၀% 
ေပးရန္ တာဝန္မ်ား    
လက္ငင္း ေပးရန္ တာဝန္မ်ား         ၆၂၆,၅၇၅         ဿ,၁၁၄,ဿ၂၂  (၁၄%) 

လက္ငင္း မဟုတ္ေသာ ေပးရန္ တာဝန္မ်ား 
       

ဿ,၄ှှ,ှှှ       ဿ,၄ှှ,ှှှ  ှ% 
စုစုေပါင္း ေပးရန္ တာဝန္မ်ား     ၀,၂၂၆,၅၇၅        ၀,၇၁၄,ဿ၂၂  (ဿ၅%) 
အသားတင္ ရပုိင္ခြင့္မ်ား    ၀၀,၇၂၆,၁၃၄     ၀၁,ှ၃၀,၂၅၄  ှ.၃% 
ရင္းႏီွးေငြ    
ထုတ္ေဝၿပီး မတည္ေငြ    ၀ဿ,၅၃၁,ှှဿ      ၀ဿ,၅၃၁,ှှဿ ှ% 

စုေဆာင္းၿပီး အျမတ္ လက္က်န္ 
       

ဿ,ဿ၇၃,၁၃၃         ဿ,၀၇၇,၂၅၃  (၆%) 
စုစုေပါင္း ရင္းႏီွးေငြ    ၀၀,၇၂၆,၁၃၄     ၀၁,ှ၃၀,၂၅၄  (ှ.၃%) 
 

ဘ႑ာေရး ႏွစ္ (၀) ႏွစ္၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနမွာ ႏွစ္ဝက္ကာလကုိ သုံးသပ္ျခင္းျဖစ္၍ အနည္းငယ္ ှ.၃% 

သာ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္၉ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ၀% ခန္႔ ေလ်ာ့သြားခဲ့ျခင္းမွာ လက္ငင္း ရပုိင္ခြင့္မ်ား ၂၁% 

ေလ်ာ့သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၉ ယင္းမွာ ယခင္ႏွစ္က ေဆာက္လုပ္ဆဲ ျဖစ္ေသာ ေဈးရုံ (၂)၈ အေျခခံ 

အေဆာက္အအုံမ်ား (လမ္း ႏွင့္ ေရေျမာင္းတုိ႔)  ၿပီးစီးသြားသျဖင့္ လက္ငင္း မဟုတ္ေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားသုိ႔ 

ေျပာင္းလုိက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၉ 
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လက္ငင္းမဟုတ္ေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ဿ၃% တုိးလာျခင္းမွာ ေဈးရုံ (၂)၈ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား (လမ္း ႏွင့္ 

ေရေျမာင္းတုိ႔) ၿပီးစီးသြားသျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲစာရင္းမွ ေရႊ႕ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၉ 

စုစုေပါင္း ေပးရန္ရွိေငြမ်ား ဿ၅% ေလ်ာ႔သြားျခင္းမွာ ေပးရန္ရိွ ေဆာက္လုပ္ေရးစရိတ္မ်ား 

ေပးေခ်လုိက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၉ 

စုေဆာင္းၿပီး အျမတ္ လက္က်န္ ၆% ေလ်ာ႔သြားျခင္းမွာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား အျမတ္ေဝစု 

ထုတ္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၉ 

၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ မတ်လ (၃၁)ရက်ေေ့ ကုေ်ဆုဳဵေသာကာလ (ေြခာက်လ) အတွက်ေငွသာဵစီဵဆင်ဵမှုရှင်ဵတမ်ဵ 

  ၂၀၂၁  ၂၀၂၀ 

  ကျပ်ေထာင်ေပါင်ဵ ကျပ်ေထာင်ေပါင်ဵ 

လုပ်ငေ်ဵေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵအရ ေငသွာဵစီဵဆင်ဵမှုမျာဵ    

အခွေ်မနှုတ်မီ အသာဵတင်အြမတ်  ၅၄၅,၁၀၆ ၁၃၀,၁၄၄ 

ကုိက်ညိှေရဵဆဲွချက်မျာဵ    

- တေ်ဖုိဵေလျာဴ  ၂၉၀,၄၅၈ ၂၄၉,၃၁၃ 

- အတိုဵ ရေငွ  (၁၆,၃၉၈) (၂၂,၇၅၆) 

လှည်ဴလည်ရင်ဵနှီဵေငွေြပာင်ဵလဲမှုမတိုင်ခငလု်ပ်ငေ်ဵေဆာငရ်ွက်ချက်အြမတ် ၈၁၉,၁၆၆ ၃၅၆,၇၀၁ 

လှည်ဴလည်ရင်ဵ နီှဵေငွေြပာင်ဵလဲမှုမျာဵ    

- ကုေ်သွယ်မှုနှင်ဴ အြခာဵရရေ်ရှိမျာဵ  (၅,၆၄၂) ၃၂၃,၂၄၉ 

- ကကိုတင်ေပဵေငွမျာဵ  (၆,၉၈၂) (၁၇,၂၉၉) 

- ကုေ်လက်ကျေ်မျာဵ  _ ၄၈၃ 

- လုပ်ဆဲအလုပ်  ၃,၂၇၂,၃၅၈ (၅၁၆,၈၀၂) 

- ကုေ်သွယ်မှုနှင်ဴ အြခာဵေပဵရေ်ရှိမျာဵ  (၅၈၇,၃၈၈)               ၂,၇၀၃ 

- လျာထာဵချက်မျာဵ  ၅၆,၈၁၃          (၁၀၃,၄၄၉) 

လုပ်ငေ်ဵေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵအရ ေငသွာဵစီဵဝင်မှု ၃,၅၄၈,၃၂၅ ၄၅,၅၈၆ 

အတိုဵ ရေငွ  ၁၆,၃၉၈ ၂၂,၇၅၆ 

လုပ်ငေ်ဵေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵအရ အသာဵတင်ေငွသာဵစီဵဝငမ်ှု ၃,၅၆၄,၇၂၃ ၆၈,၃၄၂ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုလုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵအရ ေငသွာဵစီဵဆင်ဵမှုမျာဵ    

ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှထာဵေသာ ပိုငဆ်ိုငပ်စ္စည်ဵမျာဵဝယ်ယမူှု (၂,၇၅၀,၅၃၅) (၁၄,၅၂၈) 

ပုဳေသပုိင်ပစ္စည်ဵမျာဵဝယ်ယမူှု  (၂၄၈,၂၃၆) (၂၅,၃၈၈) 

ေဆာဴဖ်ဝဲဝယ်ယမူှု  (၁,၁၂၈) (၁၃,၀၁၄) 
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ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုလုပ်ေဆာင်ချက်မျာဵအရ အသာဵတင်ေငွသာဵ အသုဳဵြပုမှု (၂,၉၉၉,၈၉၉) (၅၂,၉၃၀) 

ဘဏ္ဍာေရဵေဆာငရွ်က်ချက်မျာဵအရ ေငသွာဵစီဵဆင်ဵမှုမျာဵ    

ဘဏ်ေချဵေငွြပေ်ဆပ်မှု                         _ (၂၀၀,၀၀၀) 

အစုရှယယ်ာရှင်မျာဵသ့ုိခွဲ ေဝေပဵေသာအြမတ်ေဝစု (၆၀၅,၉၉၈) _ 

ဘဏ္ဍာေရဵေဆာငရွ်က်ချက်မျာဵအရ အသာဵတင်ေငွသာဵ အသုဳဵြပုမှု           (၆၀၅,၉၉၈) (၂၀၀,၀၀၀) 

ေငသွာဵအသာဵတင် အတိုဵ   (၄၁,၁၇၄) (၁၈၄,၅၈၈) 

နှစ်အစ /ကာလအစ ရှိေငွနှင်ဴ ဘဏ်လက်ကျေ်  ၈၀၃,၂၉၂ ၇၆၅,၆၅၉ 

နှစ်အဆဳုဵ /ကာလအဆဳုဵ ရှိေငွနှင်ဴ ဘဏ်လက်ကျေ်   ၇၆၂,၁၁၈ ၅၈၁,၀၇၁ 

 

အစီရင္ခံေသာ ၀ှ၀ဿ ခုႏွစ္ မတ္လ (၁ဿ) ရက္ေန႔ရိွ လုပ္ငန္း၏ ေငြ ႏွင္ ့ဘဏ္ လက္က်န္သည္ က်ပ္ ၅,၄၀ဿ 

သိန္းေက်ာ္ ရွိသျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ထက္ က်ပ္ ဿ,၆ဿှ သိန္းေက်ာ္ ပိုလာပါသည္၉  အစီရင္ခံေသာ ကာလအတြင္ 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈ အတြက္ သုံးစဲြေငြ က်ပ္ ၀၇,၇၇၇ သိန္းခန္႔ သုံစြဲခဲ့ျခင္းမွာ ေဈးရုံ (၂)၈ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား 

(လမ္း ႏွင့္ ေရေျမာင္းတုိ႔)  ၿပီးစီးမႈအတြက္ ေပးေခ်ခ့ဲျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံးကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူေငြ ျဖစ္ပါသည္၉ 

ဘ႑ာေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ သုံစြဲေငြ က်ပ္ ၄,ှ၄ှ သိန္းခန္႔ မွာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား 

အျမတ္ေဝစ ုထုတ္ေပးေငြ ျဖစ္ပါသည္၉ 

 

သုံးသပ္ခ်က္ ႏွင့္ အနာဂတ္ အလားအလာမ်ား 

၂၀၂၀ ခုနှစ်စက်တင်ဘာမှစတင်၍ ကုိဗစ ် -၁၉ ဒုတိယလှိုင်ဵ၊ တတိယလှိုင်ဵကူဵစကမ်ှုမျာဵ နှင်ဴအတူ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်ေဖေဖာ်ဝါရီ ၁ ရက်ေန့ေနာက်ပိင်ုဵြဖစ်ရပ်မျာဵေ ကာငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳသည် မျာဵစွာေသာ 

စိန်ေခါ်မှုမျာဵ နှငဴ် ရင်ဆိုင်ေနရေသာ်လည်ဵ ယခုဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ပထမနှစ်ဝက်အတွင်ဵ ကျွေ်ေတာ်တ့ုိ 

တညင်ဵကုေ်ဵ သစ်သီဵဝလဳ၊ ဟင်ဵသီဵဟင်ဵရွက်နှင်ဴ ပန်ဵမာန်လက်ကာဵေစျဵကကီဵ၏ ေစျဵလုပင်န်ဵ 

အြမတ်မှာ တိုဵတက်လာခဴဲပါသည်။ ကုိဗစ်- ၁၉ ကပ်ေရာဂါကူဵ စက်မှုေ ကာငဴ်လူအမျာဵစုသည် 

ကျန်ဵမာေရဵ အတွက်ေနထိုင်မှုပဳုစဳကုိ ေြပာင်ဵလဲလာကာဟင်ဵသီဵ ဟင်ဵရွက်မျာဵနှင်ဴလတ်ဆတ်ေသာ 

ထုတ်ကုန်မျာဵကုိ ပိုမုိစာဵသဳုဵကကလာပါသည်။ ကျွန်ုပတ်ို၏့ တညင်ဵကုေ်ဵ ေစျဵကကီဵသည် 

အဓိကအာဵြဖင်ဴ လတ်ဆတ်ေသာ ထုတ်ကုန်မျာဵနှင်ဴ ေဒသထွက်အစာဵအစာမျာဵကုိ အဆင်ေြပ 
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လွယ်ကူစွာနှငဴ် ၀န်ေဆာင်မှု အရည်အေသွဵ ြမငဴ်မာဵစွာြဖငဴ်ေစျဵကွက်လိုအပ်ချက်ကုိ ြဖညဴ်ဆည်ဵ 

ေပဵနိုင်ြခင်ဵ ေ ကာငဴ် ေရာင်ဵသ၊ူ ဝယ်သူမျာဵနှငဴ် ကုန်သည်မျာဵ ကာဵေရာင်ဵဝယ်မှုမျာဵြဖငဴ် ဆက်လက် 

စည်ကာဵ ေနခဲဴပါသည်။ လာမညဴ် ၆ လအတွက် ကျွန်ုပတ်ို၏့လုပ်ငေ်ဵ၀င်ေငွကုိ တိုဵတက်ရေ် 

ေမျှော်မှေ်ဵထာဵပပီဵ ယင်ဵတိုဵတက်မှုမျာဵသည် ကုမ္ပဏီ၏ စီမဳခန့်ခွဲမှုနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု အဖွဲ၏့ 

စနစ်တကျစီမဳကွပ်ကဲမှုမျာဵေ ကာင်ဴ ယခင်နှစ်နှင်ဴနှိုင်ဵယှဉ်လျှင် ေကျာ်လွန်လိမဴမ်ညဟု် ေမျှာ်လင်ဴ 

ရပါသည်။  

နိုင်ငဳေရဵမတညင်ငိမ်မှုကာလအတွင်ဵ ေငေွ ကဵေဖာင်ဵပွမှု၏ အကျိုဵသက်ေရာက်မှုရိှခဲဴငပီဵ ကာလတုိ 

အကျိုဵအြမတ်အတွက်အိမ်ြခဳေြမ ၀ယ်လိုသူပိမုိုမျာဵလာသြဖင်ဴ ယခုဘဏ္ဍာနှစ် အတွင်ဵ ပွဲရုဳ 

အေဆာက်အဦီဵမျာဵ ပိုမုိေရာင်ဵချလာနုိင်မည်ဟု ယူဆရပါသည်။  

MAEX အေနြဖငဴ် ပွဲရဳုမျာဵ၊ အေအဵခန်ဵသိုေလှာင်ရဳု၊ စာဵေသာက်ဆုိင်တေ်ဵမျာဵ၊ ဓာတ်ဆီဆုိင်၊ 

ကုန်တင်ကာဵကကီဵမျာဵ ညအိပ်ရပ်ောဵစခေ်ဵ၊ ဆုိင်ကယ်ရပ်နာဵရာေနရာမျာဵနှင်ဴ အေြခခဳ 

အေဆာက်အအဳု လုပ်ငန်ဵမျာဵကဴဲသ့ုိေသာစီမဳကိန်ဵတည်ေဆာက်ေရဵအတွက် ဆက်လက် ရင်ဵနှီဵ 

ြမှုပ်နှဳသွာဵပါမည။် အေအဵ ခေ်ဵသိုေလှာင်ရဳုနှင်ဴစာဵေသာက်ဆုိင်တေ်ဵမျာဵတ့ုိကုိ ေစျဵရဳု(၃) 

အေဆာက်အဦဵေဘဵတွင် တည်ေဆာက် ရန် စီစဉ်ထာဵငပီဵ ယင်ဵအေဆာက်အဦဵမျာဵ 

ငပီဵစီဵသွာဵပါက ဝင်ေငွရရှိမှု တိုဵတက်လာမည ်ြဖစ်ပါသည်။  

ကုမ္ပဏီ၏ကာလလတ်စီမဳကိန်ဵအတွက် MAEX သည် မဟာဗျူဟာကျေသာစီဵပွာဵေရဵ အေဆာက် 

အအဳုမျာဵကုိ ဆက်လကရ်င်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳငပီဵ မ ကာမီအနာဂတ်မျာဵ၌ နိုင်ငဳတွင်ဵ ဖွဳင့ဖိုဵတိုဵတက် လာမညဴ် 

သင်ဴေတာ်ေသာ အြခာဵလက်ကာဵေစျဵ ေဆာက်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိလဲ လုပ်ေဆာင်နိုင်ရန် 

ရည်ရွယ်လျက် ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပတ်ိုသ့ည်လမ်ဵေ ကာင်ဵမှန်ေပါ်တွင် ရှိေနငပီဵလုပ်ငန်ဵသည် ေရရှည် 

တည်တဳဴေသာ ရလဒမ်ျာဵရရိှမညဟု် ကုမ္ပဏီ၏စီမဳခန့်ခွဲမှုအဖွဲမ့ှ ခိုင်မာစွာယုဳ ကည်ထာဵပါသည်။  

 


