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ႏွစ္ဝက္ဘ႑ာေရး႐ွင္းတမ္းအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္အား အသိေပးျခင္း
_________________________________________________________________________
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာသီလဝါ အက္(စ္)အီးဇက္ ဟိုး(လ္)ဒင္း(စ္) ပတ္ဘလစ္ လီမိတက္၏
၂၀၁၆ ခုနစ
ွ ၊္ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးသည့္ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ (ႏွစ္ဝက္ကာလ)
အတြက္ ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းေပါင္းခ်ဳပ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ေငြေၾကး ေဖာ္ျပခ်က္
မ်ားမွာ ျမန္မာ က်ပ္ေငြျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဝင္ေငြအလံုးစံုရွင္းတမ္းေပါင္းခ်ဳပ္

ဘ႑ာေရး ႏွစ္ဝက္ကာလအတြက္

ဝင္ေငြ

၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ

၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ

(၃၀) ရက္

(၃၀) ရက္

(က်ပ္ သန္းေပါင္း)

(က်ပ္ သန္းေပါင္း)

၅၉၆၁.၃၈

၁၆၅၅.၂၀

(၃၀၄၆.၉၆)

-

အၾကမ္းအျမတ္

၂၉၁၄.၄၂

၁၆၅၅.၂၀

အသံုးစရိတ္

(၉၇၅.၇၆)

(၂၄၈.၂၇)

တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္း၏ အျမတ္ေငြ

၉၃၅၀.၄၀

၆၇၂၂.၇၆

၁၁,၂၈၉.၀၆

၈၁၂၉.၆၉

(၂၂၂.၈၀)

(၃၅၇.၉၇)

၁၁,၀၆၆.၂၆

၇,၇၇၁.၇၂

၂၈၄.၂၇

၁၉၉.၆၄

မူရင္းတန္ဖိုး

အခြန္မလ်ာမီ အသားတင္အျမတ္
(နႈတ)္ ဝင္ေငြခြန္
အခြန္လ်ာၿပီး အသားတင္အျမတ္

ရွယ္ယာတစ္စု၏ ဝင္ေငြ (က်ပ္)

၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အခြန္လ်ာထားၿပီး အသားတင္အျမတ္သည္
ယခင္ႏွစ္မ်ား ထက္ေက်ာ္လြန္ကာ က်ပ္ (၁၁.၀၇) ဘီလီယမ္၊ (၄၂) ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာပါသည္။ ကုမၸဏီ
အုပ္စု၏ အၾကမ္းအျမတ္မွာ (၄၈.၈) ရာခိုင္နႈန္းရွၿိ ပီး၊ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မ်ားလည္း ျမင့္တက္လာပါသည္။
ယင္းသို႔ျမင့္တက္လာရျခင္းမွာ လိုအပ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စရိတ္မ်ား

နႈတ္ၿပီး အသားတင္အျမတ္မွာ (၃၂.၅) ရာခိုင္နႈန္း ျဖစ္ပါသည္။

သီလဝါ ပေရာပါတီး ဒတ္ပေလာ့မင့္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (TPD)
သီလဝါ ပေရာပါတီး ဒတ္ပေလာ့မင့္ကို သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ဇုန္ (ေအ) တြင္တည္ရွိသည့္ လူေနအိမ္ရာႏွင့္
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ငွါးရမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရန္ တည္ေထာင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ သီလဝါ ပေရာပါတီး ဒတ္ပေလာ့မင့္ကို သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္
စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ (TSMC) ႏွင့္ ဖက္စပ္ဖဲ႔စ
ြ ည္းထားၿပီး TSMC ၏ အစုရွယ္ယာမွာ (၂၀) ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ပါဝင္ပါသည္။
TPD ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း ကန္ထ႐ိုက္ရရွိျခင္းသည္ ယခုႏွစ္ဝက္ကာလအတြက္
ဝင္ေငြရလဒ္ေကာင္း ရရွေ
ိ စပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ား ေနထိုင္ရန္အတြက္ လုပ္သားအိမ္ယာ (၃) လံုးကုိတည္
ေဆာက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာမွ ေနထိုင္ခင
ြ ့္ ပါမစ္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ (၄) ထပ္ေစ်းဆိုင္
အေဆာက္အဦး (၁၂) လံုးကို ေဆာက္လုပ္လ်က္ ရွရ
ိ ာ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဒုတိယေလးလပတ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။
လတ္တေလာကာလတြင္ ဟိုတယ္အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ရန္၊ လူေနအိမ္ခန္းမ်ားႏွင့္ ႐ံုးအေဆာက္အဦးမ်ား
တည္ေဆာက္ရန္ႏင
ွ ့္

စက္သံုးဆီအေရာင္းဆုိင္မ်ား

ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္

ေျမငွားရမ္းရန္စီစဥ္

ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ

ျဖစ္ပါသည္။
ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ ပထမ (၆) လအတြင္း သီလဝါ ပေရာပါတီး ဒတ္ပေလာ့မင့္သည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမွ
အျမတ္ေငြက်ပ္ (၁.၂) ဘီလီယမ္ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။

ျမန္မာ - ဂ်ပန္ သီလဝါ ဒီဗေလာ့မန္႔လီမိတက္ (MJTD) ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ျမန္မာ - ဂ်ပန္ သီလဝါ ဒီဗေလာ့မန္႔ လီမိတက္၏ ရွယ္ယာခြဲေဝ ပိုင္ဆုိင္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားမွာ

ျမန္မာသီလဝါ အက္ (စ္) အီးဇက္ဟိုး (လ္) ဒင္း (စ္) ပတ္ဘလစ္ လီမိတက္ (MTSH)

၄၁ %

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ (TSMC)

၁၀ %

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)

၁၀ %

အမ္အမ္အက္ (စ္) သီလဝါ ဒီဗေလာ့မန္႔ ကုမၸဏီ လီမိတက္ (MMSTD)

၃၉ %

ျမန္မာ - ဂ်ပန္ သီလဝါ ဒီဗေလာ့မန္႔ လီမိတက္ကို အစပိုင္းတြင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ ဇုန္ (ေအ)
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးအတြက္

တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊

ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္

ေရာင္းခ်ျခင္းတုိ႔ျဖင့္

ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံ

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တည္ေထာင္ခဲပ
့ ါသည္။ ဇုန္ (ေအ) သည္ ဟတ္တာ (၄၀၀) ရွၿိ ပီး၊ နိင
ု င
္ ံ (၁၇) နိင
ု င
္ မ
ံ ွ
ကုမၸဏီ (၇၉) ခုအား ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံနိုင္ရန္ ဆြေ
ဲ ဆာင္နိုင္ခ့ဲပါသည္။ ဇုန္ (ေအ) တြင္ လတ္တေလာကာလ၌
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း (၃,၀၀၀) မွ (၅,၀၀၀) အထိ ဖန္တီးေပးႏိုင္လ်က္ရွိၿပီး၊ ဇုန္ (ေအ) ၿပီးေျမာက္ပါက
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း (၄၀,၀၀၀) အထိ ဖန္တီး ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။
၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ဇုန္(ဘီ) ရွိ ဟတ္တာ (၁၀၀) အား လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာ - ဂ်ပန္ သီလဝါ ဒီဗေလာ့မန္႔ လီမိတက္တြင္ ပါဝင္သည့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ
သေဘာတူ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၾကပါသည္။
၂၀၁၆ ခုနွစ၊္ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔ရိွ အျမတ္ေငြမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက (၃၉) ရာခိုင္နႈန္း
တိုးတက္ခဲ့ၿပီး၊ ေငြပမာဏအားျဖင့္ က်ပ္ (၆.၇၂) ဘီလီယမ္မွ (၉.၃၅) ဘီလီယမ္အထိ တိုးတက္ရရွိခဲ့ပါသည္။

ဝင္ေငြအလံုးစံု လက္က်န္ရွင္းတမ္းအနွစ္ခ်ဳပ္

၂၀၁၆ ခုနွစ္၊

၂၀၁၅ ခုနွစ္၊

စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္

စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္

(က်ပ္ သန္းေပါင္း)

(က်ပ္ သန္းေပါင္း)

ရပိုင္ခြင့္မ်ား
လက္ငင္းရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား

၆၇,၆၃၀.၈၂

၅၅,၃၅၁.၂၆

လက္ငင္းမဟုတ္ေသာရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား

၂၅,၉၀၅.၂၁

၂၆,၃၁၃.၈၉

စုစုေပါင္းရပိုင္ခြင့္မ်ား

၉၃,၅၃၆.၀၃

၈၁,၆၆၅.၁၅

လက္ငင္းေပးရန္တာဝန္မ်ား

၃,၄၇၂.၄၁

၂,၆၂၆.၇၁

လက္ငင္းေပးရန္မဟုတ္ေသာ တာဝန္မ်ား

၅,၄၃၂.၉၆

၅,၄၇၄.၀၄

စုစုေပါင္းေပးရန္တာဝန္မ်ား

၈,၉၀၅.၃၇

၈,၁၀၀.၇၅

၈၄,၆၃၀.၆၆

၇၃,၅၆၄.၄၀

ထုတ္ေဝေပးသြင္းျပီးရင္းနွီးေငြ

၃၈,၉၂၉.၁၅

၃၈,၉၂၉.၁၅

အျမတ္လက္က်န္

၃၉,၅၁၈.၄၁

၂၈,၆၆၁.၆၄

၆,၁၈၃.၁၀

၅,၉၇၃.၆၁

၈၄,၆၃၀.၆၆

၇၃,၅၆၄.၄၀

ေပးရန္တာဝန္မ်ား

အသားတင္ရပိုင္ခြင့္မ်ား

ရင္းႏွီးေငြ

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား
စုစုေပါင္းရင္းႏွီးေငြ

လက္ငင္းရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား တိုးလာရျခင္းမွာ သီလ၀ါ ပေရာပါတီး ဒီဗေလာ့မန္႔ (TPD) ၏ ေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ား
ရွေ
ိ နျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

