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ဘ႑ာေရးေပါင္းခ်ဳပ္႐ွင္းတမ္းအေပၚ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္အား အသိေပးျခင္း
___________________________________________________________________________
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာသီလဝါ အက္(စ္)အီးဇက္ ဟိုး(လ္)ဒင္း(စ္) ပတ္ဘလစ္
လီမိတက္၏ ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ကုန္ဆံုးသည့္ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္
ကုမၸဏီ၏ဘ႑ာေရးရွင္းတမ္းေပါင္းခ်ဳပ္ကို အေျခခံထားေသာသံုးသပ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ျဖစ္၍ ထိုဘ႑ာေရး
ရွင္းတမ္းေပါင္းခ်ဳပ္ႏွင့္

အတူတ၍
ြဲ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

အျခားေငြေၾကးအေနျဖင့္

ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ

ေငြပမာဏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအားလံုးမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ျဖစ္ပါသည္။

ဝင္ေငြအလံုးစံုရွင္းတမ္းေပါင္းခ်ဳပ္
ဘ႑ာေရးႏွစအ
္ တြက္
၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္

၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္

(က်ပ္ သန္းေပါင္း)

(က်ပ္ သန္းေပါင္း)

ဝင္ေငြ

၁၀,၂၀၈.၇၅

၂,၇၁၅.၆၈

မူရင္းတန္ဖိုး

(၄,၆၂၀.၄၅)

-

၅,၅၈၈.၃၀

၂,၇၁၅.၆၈

၄၁၆.၇၆

၁,၀၁၉.၉၈

၃,၂၈၉.၅၃

၆,၀၈၂.၅၉

အသံုးစရိတ္

(၃,၁၈၈.၄၉)

(၂,၀၀၀.၄၇)

တြဖ
ဲ က္လုပ္ငန္း၏ အျမတ္ေငြ

၁၆,၇၄၄.၁၁

၁၄,၇၅၇.၄၄

အခြန္မလ်ာမီ အသားတင္အျမတ္

၂၂,၈၅၀.၂၁

၂၂,၅၇၅.၂၂

(၅၂၄.၀၂)

(၁,၉၀၂.၀၅)

၂၂,၃၂၆.၁၉

၂၀,၆၇၃.၁၇

၈၀၂.၀၁

(၂၆.၃၉)

၅၅၃

၅၃၂

အၾကမ္းအျမတ္
အျခားဝင္ေငြ
ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈမွအျမတ္

(နႈတ)္ ဝင္ေငြခြန္
အခြန္လ်ာၿပီး အသားတင္အျမတ္
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိေသာပိုင္ဆိုင္သူမ်ား
ရွယ္ယာတစ္စု၏ ဝင္ေငြ (က်ပ္)

၂၀၁၇ ခုနစ
ွ ၊္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔အထိ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အခြန္လ်ာထားၿပီး အသားတင္အျမတ္သည္ က်ပ္
(၂၂.၃) ဘီလီယမ္၊ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ (၈) ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာပါသည္။ ကုမၸဏီအုပ္စု၏ အၾကမ္း
အျမတ္မွာ ေရာင္းရေငြ၏ (၅၄.၇) ရာခိုင္နႈန္းရွပ
ိ ါသည္။ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္တက္လာျခင္းမွာ
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လည္ပတ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါ
သည္။ အဆိုပါ စရိတ္မ်ားနႈတ္ၿပီး အသားတင္အျမတ္ (ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈမွအျမတ္ေငြပါဝင္ျခင္းမရွိ) မွာ
(၂၇.၆) ရာခိုင္နႈန္း ျဖစ္ပါသည္။

သီလဝါ ပေရာပါတီး ဒတ္ပေလာ့မင့္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား (TPD)

သီလဝါ ပေရာပါတီး ဒတ္ပေလာ့မင့္ကို သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ဇုန္ (ေအ) တြင္တည္ရွိသည့္ လူေန
အိမ္ရာႏွင့္

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ

အေဆာက္အအံုမ်ား

တည္ေဆာက္ျခင္း၊

ေစ်းကြက္တင္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္

ငွါးရမ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ တည္ေထာင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ သီလဝါ ပေရာပါတီး ဒတ္ပေလာ့မင့္ကို
သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (TSMC) ႏွင့္ ဖက္စပ္ဖဲ႔စ
ြ ည္းထားၿပီး၊ TSMC ၏ အစုရွယ္ယာ
မွာ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ပါသည္။

TPD ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္း ကန္ထ႐ိုက္ရရွိျခင္းသည္ ယခုႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြ
ရလဒ္ေကာင္းရရွိေစပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားေနထိုင္ရန္အတြက္ လုပ္သားအိမ္ယာ (၃) လံုးကုိ တည္ေဆာက္
ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ားေနထိုင္ရန္ လုပ္သားအိမ္ယာ ငွားရမ္းမႈမ်ားအား စတင္လ်က္ရပ
ိွ ါ
သည္။ (၄) ထပ္ လူေန ေစ်းဆိုင္ အေဆာက္အဦး (၁၂) လံုးကို ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇ ခုနစ
ွ ၊္ ဒုတိယ
ႏွစ္ဝက္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာကာလတြင္ TPD ၏ ဟိုတယ္အေဆာက္အဦးႏွင့္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆုိင္ (၂) ဆိုငဖ
္ ြင့္လွစ္ရန္
အတြက္ ေျမငွားရမ္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း သီလဝါ ပေရာပါတီး ဒတ္ပေလာ့မင့္သည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ျခင္းမွ အခြန္
လ်ာထားၿပီး အသားတင္ အျမတ္ေငြ က်ပ္ (၄.၀) 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 %

အမ္အမ္အက္ (စ္) သီလဝါ ဒီဗေလာ့မန္႔ ကုမၸဏီ လီမိတက္တြင္ မစ္ဆူဘီရွီ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ မာ႐ူဘယ္နီ
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ဆူမီတိုမို ေကာ္ပိုေရးရွင္းတို႔ပါဝင္ပါသည္။

ျမန္မာ - ဂ်ပန္ သီလဝါ ဒီဗေလာ့မန္႔ လီမိတက္ကို အစပိုင္းတြင္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ ဇုန္ (ေအ)
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး အတြက္ တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံ
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ တည္ေထာင္ခဲပ
့ ါသည္။ ဇုန္ (ေအ) သည္ ဟတ္တာ (၄၀၀) ရွိၿပီး၊ နိုင္ငံ (၁၇)
နိုင္ငံမွ ကုမၸဏီ (၇၉) ခုအား ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံနိုင္ရန္ ဆြေ
ဲ ဆာင္နိုင္ခ့ဲပါသည္။ ဇုန္ (ေအ) တြင္ လတ္တေလာ
ကာလ၌ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း (၃,၀၀၀) မွ (၅,၀၀၀) အထိ ဖန္တီးေပးႏိုင္လ်က္ရွိၿပီး၊ ဇုန္ (ေအ)
ၿပီးေျမာက္ပါက အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း (၄၀,၀၀၀) အထိ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မန
ွ း္
ထားပါသည္။
၂၀၁၆ ခုနွစ၊္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ဇုန္(ဘီ) ရွိ ဟတ္တာ (၁၀၀) အား လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာ - ဂ်ပန္ သီလဝါ ဒီဗေလာ့မန္႔ လီမိတက္တြင္ ပါဝင္သည့္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားမွ
သေဘာတူ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ရိွ အျမတ္ေငြပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၀) မီလီယမ္ခန္႔ ျဖစ္ပါ
သည္။

ဝင္ေငြအလံုးစံု လက္က်န္ရွင္းတမ္းအနွစ္ခ်ဳပ္
၂၀၁၇ ခုနွစ္၊

၂၀၁၆ ခုနွစ္၊

မတ္လ (၃၁) ရက္

မတ္လ (၃၁) ရက္

(က်ပ္ သန္းေပါင္း)

(က်ပ္ သန္းေပါင္း)

ရပိုင္ခြင့္မ်ား
လက္ငင္းရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား

၇၀,၈၆၃.၈၃

၅၅,၃၅၁.၂၆

လက္ငင္းမဟုတ္ေသာရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား

၂၃,၈၄၃.၂၉

၂၆,၃၁၃.၈၉

စုစုေပါင္းရပိုင္ခြင့္မ်ား

၉၄,၇၀၇.၁၂

၈၁,၆၆၅.၁၅

လက္ငင္းေပးရန္တာဝန္မ်ား

၃,၇၆၅.၀၁

၂,၆၂၆.၇၁

လက္ငင္းေပးရန္မဟုတ္ေသာ တာဝန္မ်ား

၄,၇၈၃.၈၀

၅,၄၇၄.၀၄

စုစုေပါင္းေပးရန္တာဝန္မ်ား

၈,၅၄၈.၈၁

၈,၁၀၀.၇၅

၈၆,၁၅၈.၃၁

၇၃,၅၆၄.၄၀

ထုတ္ေဝေပးသြင္းျပီးရင္းနွီးေငြ

၃၈,၉၂၉.၁၅

၃၈,၉၂၉.၁၅

အျမတ္လက္က်န္

၄၀,၄၅၃.၅၄

၂၈,၆၆၁.၆၄

၆,၇၇၅.၆၂

၅,၉၇၃.၆၁

၈၆,၁၅၈.၃၁

၇၃,၅၆၄.၄၀

ေပးရန္တာဝန္မ်ား

အသားတင္ရပိုင္ခြင့္မ်ား

ရင္းႏွီးေငြ

ထိန္းခ်ဳပ္မမ
ႈ ရွိေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား
စုစုေပါင္းရင္းႏွီးေငြ

လက္ငင္းရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား တိုးလာရျခင္းမွာ ျမန္မာ - ဂ်ပန္ သီလဝါ ဒီဗေလာ့မန္႔ လီမိတက္ (MJTD) မွခဲြေဝ
ေပးသည့္ အျမတ္ေဝစုရရန္ရွိေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁) မီလီယမ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေငြအား
ယခုအခ်ိန္တြင္ လက္ခံရရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

