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စာရင္းစစ္ေဆးၿပီး ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ား၈ စီမံခန္႔ခဲြေရးအဖဲြ႕၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေလ႔လာသုံးသပ္ခ်က္အား 

ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္း 

ျမန္မာအက္ဂရုိ အိတ(စ္)ခ်ိန္း အမ်ား ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ဒါရုိက္တာအဖဲြ႕သည္ ၀ှ၀ဿခုႏွစ္၈ 

စက္တင္ဘာလ (၁ှ) ရက္ေန႔ကုန္ဆုံးေသာ  ၀ှ၀ှ-၀ှ၀ဿ ဘ႑ာေရးႏွစ ္ အတြက္  ကုမၸဏီ၏ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီး 

ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္မ်ားအား ပူးတဲြ ထုတ္ျပန ္ေၾကညာအပ္ပါသည္၉ 

ယခုအစီရင္ခံေသာ ၀ှ၀ှ-၀ှ၀ဿ ဘ႑ာေရးႏွစ္သည္ ၀ှ၀ှ ခုႏွစ္၈ ေအာက္တုိဘာလ (ဿ) ရက္ေန႔ မွ ၀ှ၀ဿခုႏွစ္၈ 

စက္တင္ဘာလ (၁ှ) ရက္ေန႔ အထိ ကာလျဖစ္ပါသည္၉ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္႔ ၀ှဿ၇-၀ှ၀ှ ဘ႑ာေရးႏွစ္ သည္ 

၀ှဿ၇ခုႏွစ္၈ ေအာက္တိုဘာလ (ဿ) ရက္ေန႔ မွ ၀ှ၀ှခုႏွစ၈္ စက္တင္ဘာလ (၁ှ)ရက္ေန႔ အထိ ကာလ ျဖစ္ပါသည္၉  

အဆုိပါ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအား ျမန္မာ ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံျခင္းဆုိင္ရာ စံမ်ား (MFRS) ႏွင့္အညီ ေရးဆဲြထားၿပီး၈ 

ျပင္ပ စာရင္းစစ္ျဖစ္သည္႔ ဝင္းသင္ ႏွင့္ အဖဲြ႕မွ စစ္ေဆးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္၉ 

ထုိဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းမ်ားအား ဒါရုိက္တာအဖဲြ႔မွ ၀ှ၀ဿခုႏွစ္၈ ဒီဇင္ဘာလ (၀၇) ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ပါသည္၉  

ေဆြးေႏြးခ်က္ ႏွင့္ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ တုိ႔အား ေအာက္ပါအတုိင္း အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္၉ 

အဓိကအခ်က္မ်ား 

ဘက္စုံ ဝင္ေငြရွင္းတမ္း အက်ဥ္ခ်ဳပ္ 

 
၀ှ၀ှ-၀ှ၀ဿ 
ဘ႑ာေရးႏွစ ္

၀ှဿ၇-၀ှ၀ှ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

 

- က်ပ္ ေထာင္ေပါင္း က်ပ္ ေထာင္ေပါင္း ေျပာင္းလဲမွဳ   

ဝင္ေငြ - အသားတင္ ၆,၁၂၃,၂၅၇ ၀,၃၁၃,၅၃၅ ၀၀၇  

အရင္းတန္ဖိုး -၁,၂၇၃,၃၅၅ -၂ဿဿ,ဿ၃၅ ၅၃ှ  

အၾကမ္း အျမတ္ ၂,၆၂၇,၇ှ၀ ၀,ဿ၀၂,၄ှှ ဿ၀၆  
အျခားဝင္ေငြ ၅ှ,ဿဿ၅ ၅၄,၅၁၃ -၇  
အသုံးစရိတ္မ်ား 

  
 



2 

 

 - စီမံခန္႔ခြဲမွဳ -ဿ,၆၆၅,၅၄ှ -ဿ,၄၄၂,၁၁၃ ဿ၁% 
 - အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္း -၀၇၆ -ဿ၃,၄ဿ၂   -၇၆  
 - ဘဏ္စရိတ္ -၄၇၁ -ဿှ,၁၁၄ -၇၁  

     အျမတ္ေဝစုမႏွဳတ္မီ အျမတ္ ၁,ှ၁ဿ,၀၄၆ ၃ဿဿ,ှ၃ှ     ၂၇၁  
     အတြက္ အျမတ္ေဝစု -၅၄၄,ဿ၂ဿ -ဿ၁ှ,ှ၄၁ ၂၆၇  

အခြန္မလ်ာထားမီ အသားတင္အျမတ္ ၀,၀၄၃,ဿ၀၅ ၁၆ှ,၇၆၅ ၂၇၃  
ဝင္ေငြခြန္ # -၃၆,ှ၆၆ -၁,၃၅၀ ဿ၃ဿ၄  

ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ အလုံးစုံ ၀,၀ှ၅,ှ၁၇ ၁၅၅,၂ဿ၃ ၂၆၃  

ရွယ္ယာတစ္စု၏ဝင္ေငြ  တစ္ေစာင္လွ်င္တန္ဖိုးက်ပ္  ဿှ၀ ဿ၅ ၃ှှ  
ရွယ္ယာတစ္စု၏ အေျခခံဝင္ေငြမ်ား ဿှ၀ ဿ၅ ၃ှှ  

 

# ဤကုမၸဏီသည္ ၀ှ၀ဿခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ဝင္ေငြခြန္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရိွထားပါသည္၉ ယခုႏွစ္တြင္ ေဖ ျပထားသည္႔ 

ဝင္ေငြခြန္ပမာဏ အမ်ားစုသည္ ၀ှ၀ဿခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွ ၀ှ၀ဿခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ ရရိွထားသည္႔အျမတ္အတြက္ 

ဝင္ေငြခြန္ ျဖစ္ပါသည္၉ 

COVID-19 ကပ္ေရာဂါေဘးရုိက္ခတ္မွဳေၾကာင့္ အႏွဳတ္သေဘာေဆာင္သည္႔ သက္ေရာက္မွဳမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း 

၀ှ၀ဿခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ှ ရက္ေန႔ကုန္ဆုံးေသာ  “၀ှ၀ှ-၀ှ၀ဿ ဘ႑ာေရးႏွစ“္  ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း 

ဝင္ေငြသည္ က်ပ္ ၆.၁ ဘီလီယံ ရိွလာသျဖင့္ ၀ှ၀ှျပည္႔ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ှ ရက္ေန႔ကုန္ဆုံးေသာ (“၀ှဿ၇-၀ှ၀ှ 

ဘ႑ာေရးႏွစ“္) ယခင္ႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ေသာ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ က်ပ္ ၀.၃ ဘီလီယံ ႏွင့္ႏိွဳင္းယွဥ္လွ်င္ ၀၀၇% 

ပုိမုိတုိးတက္လာခ့ဲပါသည္၉  

 

ဝင္ေငြမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း လုပ္ငန္းက႑အလုိက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ပါသည္၉  

 
၀ှ၀ှ-၀ှ၀ဿ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

၀ှဿ၇-၀ှ၀ှ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

ေျပာင္းလဲမွဳ 

 က်ပ္ ေထာင္ေပါင္း က်ပ္ ေထာင္ေပါင္း % 

ဝင္ေငြမ်ား 
   

           အေရာင္းမွ ဝင္ေငြ ၃,ှ၅၁,၆ဿ၄ ဿ၃၃,၁၂ှ  ၁ဿ၄၄  

ေဈးရုံလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြ 
   ေဈးရုံဆိုင္ခန္းမ်ား ငွားရမ္းျခင္းမွ ဝင္ေငြ ၀,၀ှ၄,၀၁၃ ဿ,၃၂၂,ှ၀ှ  ၂၁  
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ယာဥ္ဝင္ေရာက္မွဳ ေကာက္ခံရရွိေငြ ၄၃၆,၆ှှ ၂၅၄,ဿ၁၁  ၁၆  

အျခားေဈးရုံလုပ္ငန္းမ်ားမွ အေထြေထြဝင္ေငြ ၀၆၅,၀၅၆ ၀၆၃,၅၃၅  ဿ  

စုစုေပါင္း ေဈးရုံလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြ ၁,ဿ၃၀,၁ဿ၂ ၀,၁ှ၃,၇ှ၇  ၁၅  

E Commerce ကုန္ေရာင္းရေငြ ဿဿ၇,၁၂၇ ၅၂,၃ှ၆  ၄ှ  

စုစုေပါင္း ဝင္ေငြမ်ား ၆,၁၂၃,၂၅၇ ၀,၃၁၃,၅၃၅  ၀၀၇  
 

ဤအစီရင္ခံသည္႔ကာလအတြင္း ဝင္ေငြ တုိးတက္လာျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ Shop House ေရာင္းခ်ျခင္းမွရရွိေသာ 

ဝင္ေငြျဖစ္ၿပီး၈ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏ ၄ဿ% ရွိပါသည္၉ ယခုအစီရင္ခံသည္႔ကာလအတြင္း Shop House (၅)လုံး 

ေရာင္းခ်ခဲ့ရ၍၈ ယခင္ႏွစ္က Shop House  ဿ ခန္းသာ ေရာင္ခဲ့ရပါသည္၉ လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေနအရ 

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေသာေၾကာင့္ Shop House အေရာင္းတုိးလာခ့ဲပါသည္၉ 

ယခုအစီရင္ခံသည္႔ကာလအတြင္း ေဈးရုံလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြမ်ားမွာလည္း ယခင္ႏွစ ္ “၀ှဿ၇-၀ှ၀ှ ဘ႑ာေရးႏွစ္“) တြင္ 

က်ပ္ ၀.၁ ဘီလီယံ ရွိရာမ ွ ၁၅% တိုးတက္၍ က်ပ္ ၁.၀ ဘီလီယံ ရရိွလာခဲ့ပါသည္၉ အဓိကဝင္ေငြတုိးတက္ 

ေစေသာအပုိင္းမွာ ေဈးရုံမ်ား အငွားဝင္ေငြ ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ား ဝင္ေၾကးရရိွေငြ 

တုိ႔ျဖစ္ပါသည္၉ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ ေကာ္မတီ ႏွင့္ ေဈးရုံ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ အဖဲြ႕တုိ႔မွ ေဈးရံုမ်ားအား ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ 

COVID 19 ကာကြယ္တားဆီးေရး စီမံေဆာင္ရြက္မွဳ ေၾကာင့္ COVID 19 ဒတိုယ လွိဳင္းတြင္ အျခားေဈးမ်ားမွ 

ရာသီဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေဈးသည္မ်ားသည္ ဒညင္းကုန္းေဈးသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ လာၾက ပါသည္၉ ထုိ ေဈးသည္မ်ားကုိ 

ေဈးရုံ အမွတ္ (၂) တြင္ ေနရာ စီစဥ္ခ်ထားေပးပါသည္၉  ထုိ႔အျပင္ ေဈးရုံ၏ သင့္တင့္ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ယ္အဝန္း 

အေနအထား၈ ယာဥ္ရပ္နားရန္ ေနရာအက်ယ္အဝန္း ႏွင့္ စည္းကမ္းရိွျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ေဈးဝယ္သူမ်ားလည္း 

စည္ကားလာခဲ့ၿပီး ယာဥ္ဝင္ခ ေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွဝင္ေငြလည္း တုိးတက္လာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္၉ 

အၾကမ္းအျမတ္မွာ ယခင္ႏွစ္က က်ပ္ ၀.ဿ၀ ဘီလီယံ ရိွရာမွ ယခု အစီရင္ခံေသာ ကာလအတြင္း က်ပ္ ၂.၆၃ ဘီလီယံ 

ရွိလာခ့ဲသျဖင့္ ဿ၀၆% တုိးတက္ လာပါသည္၉ ထိုသုိ႔ တုိးတက္လာျခင္းမွာ ေဈးရုံ (၁) ႏွင့္ (၂) တုိ႔မွ ဆိုင္ခန္းငွာခ 

ဝင္ေငြမ်ား တုိးတက္လာ၍ အၾကမ္းအျမတ္ ရာခုိင္ႏွဳန္း တက္လာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၉ 

ေဈးရုံလုပ္ငန္းမ်ားဝင္ေငြသည္ ယခင္ႏွစ္ တစ္လပ်မ္းမွ် က်ပ္ ဿ၇၀.ဿ၄ သန္း ရရိွရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၁၅% တိုးတက္၍ 

က်ပ္ ၀၄၀.၄၇ သန္း ရရွိလာခဲ့ပါသည္၉ 
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လုပ္ငန္းက႑အလုိက္ စုစုေပါင္းဝင္ေငြအေပ  ရာခုိင္ႏွဳန္း ႏွင့္ အၾကမ္းအျမတ္ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း 

ျဖစ္ပါသည္၉ 

 စုစုေပါင္း ဝင္ေငြမ်ား အေပ     

 
၀ှ၀ှ-၀ှ၀ဿ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

၀ှဿ၇-၀ှ၀ှ 
ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

ဝင္ေငြမ်ား 
             အေရာင္းမွ ဝင္ေငြ ၄ဿ  ၄  

ေဈးရုံလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြ 
  ေဈးရုံဆိုင္ခန္းမ်ား ငွားရမ္းျခင္းမွ ဝင္ေငြ ၀၄  ၄ဿ  

ယာဥ္ဝင္ေရာက္မွဳ ေကာက္ခံရရွိေငြ ၆  ဿ၇  

အျခားေဈးရုံလုပ္ငန္းမ်ားမွ အေထြေထြဝင္ေငြ ၁  ဿဿ  

စုစုေပါင္း ေဈးရုံလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြ ၁၆  ၇ဿ  

           ကုန္ေရာင္းရေငြ ဿ  ၁  

အရင္းတန္ဖိုး ၂၀  ဿ၄  

အၾကမ္းအျမတ္ ၃၆  ၆၂  
 

အသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံခန္႔ခြဲမွဳစရိတ္သည္ ယခင္ႏွစ္  “၀ှဿ၇-၀ှ၀ှ ဘ႑ာေရးႏွစ“္  တြင္ က်ပ္ ဿ.၄၄ 

ဘီလီယံ ရိွရာမ ွယခု  “၀ှ၀ှ-၀ှ၀ဿ ဘ႑ာေရးႏွစ“္  တြင္ က်ပ္ ဿ.၆၇ ဘီလီယံ သုိ႔ တုိးလာခ့ဲပါသည္၉ စီမံခန္႔ခြဲမွဳစရိတ္ 

ျမင့္လာရျခင္းမွာ ေဈးရုံ အမွတ္ (၂) ၿပီးစီး၍ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ယင္းအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခ၈ 

တန္ဘုိးေလွ်ာ႔လွ်ာထားစရိတ္ ႏွင့္ ခန္႔ထားေသာ ဝန္ထမ္းလစာ စရိတ္တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၉  

ဘ႑ာေရး စရိတ္မ်ား ၀ှဿ၇-၀ှ၀ှ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္ ဿှ.၁၂ သန္းရိွရာ ယခု ၀ှ၀ှ-၀ှ၀ဿ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ 

က်ပ္ ၄.၇ သိန္း သို႔ ၇၁  ေလွ်ာ့က်ခဲ့ပါသည္၉ ထုိသုိ႔ ေလွ်ာ့က်ရျခင္းမွာ ဧရာဝတီဘဏ္မွ ေခ်းေငြအားလုံး 

ေပးဆပ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ၀ှ၀ဿခုႏွစ ္ၾသဂုတ္လမွစ၍ အတုိးစရိတ္မ်ားေပးရန္ မလုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၉ 

ယခု အစီရင္ခံေသာ ကာလအတြင္း ဝင္ေငြခြနသ္ည ္ က်ပ္ ၃၂.၃၀သန္း တုိးတက္လာခ့ဲပါသည္၉ ထုိသုိ႔ 

တုိးတက္လာျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းမွာ ဝင္ေငြခြန္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ကာလ ကုန္ဆုံးသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၉ 
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ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးအေျခအေန အႏွစ္ခ်ဳပ္ ရွင္းတမ္းကုိ ၀ှ၀ှ ခုႏွစ္၈ စက္တင္ဘာလ ၁ှ ရက္ေန႔တြင္ကုန္ဆုံးေသာ 

ယခင္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အေျခအေန ႏွင္ ့ေအာက္ပါအတုိင္း ယွဥ္တဲြ ေဖ ျပအပ္ပါသည္၉ 

၀ှ၀ဿခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁ှ) ရက္ေန႔ရိွ ဘ႑ာေရး အေျခအေန အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

 
၀ှ၀ဿခုႏွစ္ 

စက္တင္ဘာလ 
 ၁ှ  ရက္ 

၀ှဿ၇ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလ 
 ၁ှ  ရက္ 

ေျပာင္းလဲမွဳ 

 က်ပ္ ေထာင္ေပါင္း က်ပ္ ေထာင္ေပါင္း % 

ရပုိင္ခြင့္မ်ား 
  

 လကိငင္း ရပုိင္ခြင့္မ်ား ဿှ,၁၄၆,ှ၁၁ ၅,၅၃၀,ဿ၂၄  ၁၂  
လကိငင္းမဟုတ္ေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ၀ှ,၁၀၇,၃၅၅ ဿ၆,၀၁၄,၂၅၂  ဿဿ  

စုစုေပါင္း ရပုိင္ခြင့္မ်ား ၁ှ,၄၇၅,၄ဿှ ၀၃,၇၆၆,၄၀ှ  ဿ၆  

ေပးရန္တာဝန္မ်ား    

လကိငင္း ေပးရန္တာဝန္မ်ား ၄,၅၁၄,၃၂၅ ဿ,၁၁၄,ဿ၂၂  ၂ှ၂  

လကိငင္းမဟုတ္ေသာ ေပးရန္တာဝန္မ်ား - ဿ,၄ှှ,ှှှ တြက္၍မရပါ 

စုစုေပါင္း ေပးရန္တာဝန္မ်ား ၄,၅၁၄,၃၂၅ ၀,၇၁၄,ဿ၂၂  ဿ၀၇  

အသားတင္ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ၀၁,၇၄ဿ,ှ၄၁ ၀၁,ှ၃၀,၂၅၄   ၂  

ရင္းႏီွးေငြ    

ထုတ္ေဝေပးသြင္းၿပီး ရွယ္ယာရင္းနီွးေငြ ၀ဿ,၅၃၁,ှှဿ ၀ဿ,၅၃၁,ှှဿ ှ  

အျမတ္ လက္က်န္မ်ား ၀,၀ှ၆,ှ၄၀ ဿ,၀၇၇,၂၅၃  ၅ှ  

 
၀၁,၇၄ဿ,ှ၄၁ ၀၁,ှ၃၀,၂၅၄   ၂  

 

စုစုေပါင္း လက္ငင္းရပုိင္ခြင္မ့်ားသည္ ၀ှ၀ှခုႏွစ္၈ စက္တင္ဘာလ ၁ှ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ ၅.၅၃ ဘီလီယံ ရွိရာမ ွယခု 

၀ှ၀ဿခုႏွစ္၈ စက္တင္ဘာလ ၁ှ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ ဿှ.၁၅ ဘီလီယံ ရိွလာခဲ့ပါသည္၉ ထုိသုိ႔တိုးလာျခင္းမွာ ဘဏ္ ႏွင့္ 

ေငြလက္က်န္ ႏွင္ ့ကုန္သြယ္မွဳ ႏွင့္ အျခား ရရန္ရွိေငြ တုိးလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၉   ကုန္သြယ္မွဳ ႏွင့္ အျခား 

ရရန္ရွိေငြ တုိးလာခ့ဲျခင္းမွာ Shop House အေရာင္း ရရန္ရိွေငြမ်ားေၾကာင့္ ျဖစပ္ါသည္၉ 

စုစုေပါင္း လက္ငင္း မဟုတ္ေသာ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ဿဿ% တိုးလာရျခင္းမွာ ေငြပင္ေငြရင္းျပဳလုပ္ေသာ အေဆာက္အဦး 

တုိးလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၉ ယင္းမွာ ၿပီးစီးသြားေသာ ေဈးရုံအမွတ္ (၂) တန္ဘုိး ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္၉ 
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ယခု အစီရင္ခံေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၀ှ၀ှခုႏွစ္၈ စက္တင္ဘာလ ၁ှ ရက္ေန႔တြင္ လက္ငင္း ေပးရန္တာဝန္မ်ားသည္ 

က်ပ္ ဿ.၁၂ ဘီလီယံ ရိွရာမွ ယခု ၀ှ၀ဿခုႏွစ္၈ စက္တင္ဘာလ ၁ှ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ ၄.၅၂ ဘီလီယံ သုိ႔ 

တုိးလာခ့ဲပါသည္၉ ထုိသုိ႔တိုးလာျခင္းမွာ လက္ငင္း ေပးရန္တာဝန္မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်ထားေသာ Shop 

House မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ရေငြမ်ား၈ ေပးရန္ရွ ိ ေဆာက္လုပ္ေရး စရိတ္မ်ား ႏွင့္ အျခား ေပးရန္ရိွ စရိတ္မ်ား 

တုိးလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၉ ဧရာဝတီဘဏ္မွ ေခ်းယူထားေသာ ေခ်းေငြ က်ပ္ ဿ.၄ ဘီလီယံမွာ အားလုံး 

ျပန္လည္ေပးဆပ္ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ လက္ငင္း မဟုတ္ေသာ ေပးရန္တာဝန္မ်ား ေလွ်ာ႔သြား ခဲ့ပါသည္၉ 

ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မွဳတန္ဖိုးသည္ ယခု အစီရင္ခံေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း ၂% တိုးလာခ့ဲ 

ပါသည္၉ အေၾကာင္းမွာ ႏွစ္အတြင္းအျမတ္ေငြမ်ားကုိ ထည္႔သြင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၉ 

 

ကုမၸဏီ၏ ေငြသားစီးဆင္းမွဳရွင္းတမ္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း တင္ျပအပ္ပါသည္၉ 

၀ှ၀ဿခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁ှ) ရက္ေန႔ ကုန္ဆုံးေသာ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ေငြသားစီးဆင္းမွဳ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

 
၀ှ၀ဿခုႏွစ္ 

စက္တင္ဘာလ 
 ၁ှ  ရက္ 

၀ှဿ၇ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလ 
 ၁ှ  ရက္ 

 က်ပ္ ေထာင္ေပါင္း က်ပ္ ေထာင္ေပါင္း 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ ေငြသားစီးဆင္းမွဳမ်ား   

အခြန္မႏွဳတ္မီ အသားတင္အျမတ္ ၂,၂၆၅,၁၂၇ ၃၇၇,၄၁၅ 

ကုိက္ညွိေရးဆဲြခ်က္မ်ား 
  

 - တန္ဖုိးေလွ်ာ့ ၅၇၂,၂၈၉ ၅၁၂,၈၆၀ 

 - အတုိးရေငြ -၄၉,၆၂၀ -၄၀,၅၀၁ 

 - ဝင္ေငြခြန ္ _ ၃,၅၇၂ 

လွည္႔လည္ရင္းႏီွးေငြ ေျပာင္းလဲမွဳမတုိင္မီ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အျမတ္ ၂,၇၈၇,၇၉၆ ၈၅၃,၃၄၆ 

လွည္႔လည္ရင္းႏီွးေငြ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား   

 - ကုန္သြယ္မွဳႏွင့္ အျခားရရန္ရွိမ်ား -၂,၄၂၆,၉၀၁ ၅၉၆,၈၈၄ 

 - ႀကိဳတင္ေပးမ်ား -၃၄၄,၂၉၉ ၇,၄၅၂ 

 - ကုန္လက္က်န္မ်ား -၂,၁၄၁ ၂၉၂,၅၇၃ 

 - လုပ္ဆဲအလုပ ္ ၂,၆၃၅,၄၄၉ ၁,၀၀၇,၄၃၈ 

 - ကုန္သြယ္မွဳႏွင့္ အျခားေပးရန္ရိွမ်ား ၄,၆၁၉,၄၃၃ ၈၀၂,၆၀၁ 
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 - လ်ာထားခ်က္မ်ား ၇၂၂,၈၈၁ -၄၁,၉၇၂ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ ေငြသားစီးဆင္းမွဳ ၇,၉၉၂,၂၁၈ ၃,၅၁၈,၃၂၂ 

အတုိးရရိွေငြ ၄၉,၆၂၀ ၄၀,၅၀၁ 

ဝင္ေငြခြန္ ေပးေငြ -၅၆,၀၀၀ -၄၃,၂၆၃ 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ အသားတင္ ေငြသားစီးဆင္းမွဳ ၇,၉၈၅,၈၃၈ ၃,၅၁၅,၅၆၀ 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမွဳ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ ေငြသားစီးဆင္းမွဳမ်ား   

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံထားေသာ ပုိင္ဆုိင္ပစ ည္းမ်ား ဝယ္ယူမွဳ -၁,၉၂၆,၀၀၄ -၁၄,၅၂၈ 

ပံုေသပုိင္ပစ ည္းမ်ား ဝယ္ယူမွဳ -၇၃၇,၆၄၀ -၃,၂၃၉,၀၂၃ 

ေဆာ့ဖ္ဝဝဲယ္ယူမွဳ -၁,၇၄၈ -၂၄,၃၇၆ 

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမွဳ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအရ အသားတင္ေငြသားအသုံးျပဳမွဳ -၂,၆၆၅,၃၉၂ -၃,၂၇၇,၉၂၇ 

ဘ႑ာေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ ေငြသားစီးဆင္းမွဳမ်ား   

ဘဏ္ေခ်းေငြျပန္ဆပ္မွဳ -၁,၆၀၀,၀၀၀ -၂၀၀,၀၀၀ 

အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားသုိ႔ အျမတ္ေဝစုေပးျခင္း -၁,၂၉၈,၄၅၂ _ 

ဘ႑ာေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအရ အသားတင္ေငြသားအသုံးျပဳမွဳ -၂,၈၉၈,၄၅၂ -၂၀၀,၀၀၀ 

ေငြသား အသားတင္ စီးဝင္ေငြ ၂,၄၂၁,၉၉၄ ၃၇,၆၃၃ 

ႏွစ္စရိွ ေငြ ႏွင့္ ဘဏ္လက္က်န္ ၈၀၃,၂၉၂ ၇၆၅,၆၅၉ 

ႏွစ္ဆုံးရိွ ေငြ ႏွင့္ ဘဏ္လက္က်န္ ၃,၂၂၅,၂၈၆ ၈၀၃,၂၉၂ 

 

ကုမၸဏီ၏ ေငြ ႏွင့္ ဘဏ္လက္က်န္သည္ ၀ှ၀ှ ခုႏွစ္၈ စက္တင္ဘာလ ၁ှ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ ၆ှ၁.၀၇ သန္း ရွိခဲ့ရာမွ 

၀ှ၀ဿ ခုႏွစ္၈ စက္တင္ဘာလ ၁ှ ရက္ေန႔တြင္ က်ပ္ ၁.၀၁ ဘီလီယံခန္႔ ရွိလာခ့ဲသည္႔အတြက္ ၁ှ၀% 

တုိးတက္ခဲ့ပါသည္၉ အစီရင္ခံသည္႔ ကာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားတြင္ က်ပ္ ၀.၄၅ ဘီလီယံ 

သုံးစဲြခဲ့ပါသည္၉ ထုိေငြမ်ားမွာ ၿပီးစီးသြားေသာ ေဈးရုံအမွတ္ (၂)၈ ေဈးရုံအမွတ္ (၁  ေနကာမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၈ သား/ ငါး 

ေဈးသည္မ်ားအတြက္ စတီးခံုမ်ား၈ အမိွဳက္ပံုးမ်ား၈ ေဈးရုံအသုံးအေဆာင္မ်ား ႏွင့္ လမ္းလုပ္ငန္းတုိ႔အတြက္ သုံးစဲြခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္ပါသည္၉  ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအတြက္ သုံးစဲြခဲ့ေသာ က်ပ္ ၀.၇ ဘီလီယံမွာ ဘဏ္ေခ်းေငြ က်ပ္ ဿ.၄ 

ဘီလီယံ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ျခင္း ႏွင့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားသုိ႔ အျမတ္ေငြမ်ားေပးျခင္း က်ပ္ ဿ.၁ ဘီလီယံ ျဖစ္ပါသည္၉ 
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အနာဂတ္ အလားအလာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၀ှ၀ှ ခုႏွစ္၈ စက္တင္ဘာလမွ စ၍  COVID-19  ကပ္ေရာဂါ၏ ဒုတိယလိွဳင္း ႏွင့္ တတိယလိွဳင္း တုိ႔ကုိ 

ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရၿပီး၈ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားအၾကား ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ အေရအတြက္မွာ တစ္စတစ္စ မ်ားျပားလာသည္ကုိ 

ျမင္ေတြ႔ ခဲ့ရပါသည္၉ ထုိအေျခအေနကုိ တုန္႔ျပန္သည္႔ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ေရာဂါျပန္႔ပြားမွဳကို 

ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအၾကား သြားလာမွဳကုိ ကန္႔သတ္ျခင္း၈ ေနအိမ္အတြင္း ေနထုိင္ရန္ 

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း ႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားအတြင္း ထုိင္၍ စားေသာက္ျခင္း တုိ႔ကို တားျမစ္ျခင္းမ်ား 

အပါအဝင္ ပိုမိုတင္းၾကပ္ေသာ COVID-19 တုန္႔ျပန္မွဳ အစီအမံမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖ ခ့ဲပါသည္၉ ယခုအခါ 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိ အထုိက္အေလ်ာက္ ေျဖေလွ်ာ႔ေပးလ်က္ရွိၿပီး၈ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း တစ္ျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ လာခ့ဲပါသည္၉ ထုိ႔အျပင္ COVID-19 တုန္႔ျပန္မွဳ 

အစီအမံမ်ား၏ အက်ိဳး သက္ေရာက္မွဳမ်ားသည္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကုိ ပုိမုိျမန္ဆန္ေသာ အရိွန္အဟုန္ 

အျဖစ္ ျဖစ္ေပ  ေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ားစုသည္လည္း ယခင္ကထက္ ပုိမိ ု

အားေကာင္း လာေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္၉  

COVID-19 ၏ ဒုတိယ ႏွင့္ တတိယလိွဳင္း တုိ႔ ျပင္းထန္ေသာ္လည္း၈ တညင္းကုန္းေဈးတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ 

ကုန္ပစ ည္းမ်ားမွာ အေျခခံစားကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ႏွင့္ သီးႏွံမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ၿပီး 

တုိးတက္ စည္ကားလ်က္ရွိေနပါသည္၉ ထုိ႔အျပင္ ေဈးအတြင္း သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မွဳေၾကာင့္ ေဈးဝယ္သူမ်ားကုိ  

ပုိမုိဆဲြေဆာင္မွဳေပးလ်က္ရွိၿပီး မ်ားျပားလာပါသည္၉  

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ေဈးမ်ားသည္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရန္ အေနအထားမ်ား ရွိေနသျဖင့္ တညင္းကုန္ေဈး ကုိ ပုိမုိၿပီး 

စိတ္ဝင္စားေသာ ေရာင္းခ်မည္႔ ေဈးသည္မ်ား အျပင္ ဝယ္ယူမည္႔ ေဈးဝယ္သူမ်ားပါ ပုိမိ ု မ်ားျပား လာပါသည္၉ 

ဆက္လက္၍လည္း မ်ားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္၉ 

ေရွ႕ႏွစ္တြင္ Shop house အေရာင္းအဝယ္ ပုိမုိျမင့္တက္လာရန္ရိွေနပါသည္၉ အေၾကာင္းမွာ ဘုရင့္ေနာင္ေဈးတြင္ 

ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မွဳမ်ား ျဖစ္ေနသျဖင့္ အခ်ိဳ႕ ကၽြန္ဳပ္တုိ႔၏ တညင္းကုန္းေဈးတြင္ ဆုိင္လာဖြင့္၍ေရာင္းခ်ၾကသည္၉ 

တညင္းကုန္းေဈးတြင္ လုိအပ္ေသာ ကုန္ပစ ည္းမ်ား တုိက္ရိုက္ေရာင္းခ်ႏုိင္ေအာင္ ပြဲရုံမ်ားတုိက္ရိုက္လာဖြင့္ ၾကပါသည္၉   

ထုိ႔အျပင္ အိမ္ၿခံေျမ ေဈးကြက္သည္ ယခုအခါ ဝယ္လုိအား မ်ားလာပါသည္၉ ေငြေၾကးေဖါင္းပြမွဳႏံွဳး ျမင့္တက္လာမွဳ 

ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အိမ္ၿခံေျမတြင္ အရင္းအႏီွး ပိုမိုလုပ္လာၾကသျဖင့္ Shop house ဝယ္လုိအား ပုိမိုမ်ားျပား 

လာပါသည္၉ ထုိ႔ေနာက္ ေဈထဲတြင္ shop houses ဝယ္ယူရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွထားသူမ်ားသည္ ပြဲရုံမ်ား ႏွင့္ ဆုိင္ဖြင့္မည္႔ 

သူမ်ားကုိ တဆင့္ျပန္လည ္ငွားရမ္းေသာ ေဈးကြက္ ေပ ေပါက္လာသျဖင့္ လူအမ်ား shop houses ပုိမိုဝယ္ယူလာၾကၿပီး 

ျပန္လည္ ငွားရမ္းၾကပါသည္၉ 
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ေယဘူယ်အားျဖင့္ COVID-19  ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳမ်ားသည္လည္း ဆက္လက္ ျဖစ္ေပ လ်က္ ရွိေနပါသည္၉ 

ယေန႔အထိ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္း (ဿ၃ဿ)ဦး မွာ COVID-19 ကာကြယ္ေဆး (၀) ႀကိမ္ ထုိးၿပီးျဖစ္ပါသည္၉ 

ျမန္မာအက္ဂရုိ အိတ(စ္)ခ်ိန္း အမ်ား ႏွင္ ့ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ 

လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ထပ္မံ၍ တိုးတက္ၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံေစရန္ ဆက္လက္စီမံေဆာက္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္၉ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သတင္း၈ ဘ႑ာေရးအျခအေန ႏွင့္ ကပ္ေရာဂါ 

ကူးစက္ျပန္႔ပြားမွဳမ်ားကုိေက်ာ္လႊာ၍ ဆံုးရံွဳးႏုိင္ေခ်မ်ားကုိ အထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္၉ ကုမၸဏီ၏ 

စီမံခန္႔ခြဲမွဳအဖြဲ႕သည္ လုပ္ငန္းတုိးတက္မွဳမ်ားကုိ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည္႔လ်က္ရွိၿပီး၈ လုပ္ငန္းဆက္လက္ရွင္သန္မွဳ၈ 

ပိုမိုခံႏိုင္ရည္ရွိမွဳ ႏွင့္ လုပ္ငန္း ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယရွင္မ်ား ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမမဲွဳတုိ႔ကုိ အေလးအနက္ထားကာ 

ခ်ဥ္းကပ္မွဳနည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္၉ 

 


