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စမီဳအုပ်ချုပသ်ူမျာဵမှ ေေဴောချက်နှငဴ် ေဆွေဵေနွေဵသုဳဵသပ်ချက် 

 

 

ေောက်ေဖာ်ပပပါစီမဳေုပ်ချုပ်သူမျာဵ၏ ေလဴလာချက်နှငဴ် ေဆွေဵေနွေဵသုဳဵသပ်ချက်မျာဵသည် ပမန်မာသီလဝါ ေက်(စ်) ေီဵဇက် 

ဟိုဵဒင်ဵပတ်ဘလစ် ေမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ၂၀၂၀  ပပည်ဴနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀)  ရက်ေန့တွေင် 

ကုန်ဆုဳဵသညဴ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ေတွေက် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာေရဵရှင်ဵတမ်ဵကို ေေပခခဳထာဵပခင်ဵပဖစ်ပပီဵ ထိုဘဏ္ဍာ 

ေရဵရှင်ဵတမ်ဵနှငဴ်ေတူတွေဲ၍ ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။ ေပခာဵေငွေေ ကဵေေနပဖငဴ် ေဖာ်ပပထာဵပခင်ဵမရှိပါလျှင် ေငွေပမာဏေဖာ်ပပချက် 

ောဵလုဳဵမှာ ပမန်မာကျပ်ေငွေ ပဖစ်ပါသည်။   

ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာေရဵနှစက်ုန်ဆုဳဵေသာလကို ပပည်ေထာင်စ၏ု ေခွေန်ေေကာက်ဥပေဒနှငဴ်ေညီ မတ်လမှ စက်တင်ဘာလသို့ 

ေပပာင်ဵလဲခဲဴပါသည်။  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ၊် ေောက်တိုဘာလ  (၁) ရက်မ ှ ၂၀၂၀ ပပညဴ်နှစ်၊ စက် 

တငဘ်ာလ (၃၀) ရက်ေန့ကို ကိုယ်စာဵပပုပပီဵ၊ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစသ်ည် ၂၀၁၉ ခုနှစ၊် ဧပပီလ  (၁)ရက်မ ှ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက် 

တငဘ်ာလ (၃၀) ရက်ေန့ထိ ကိုယ်စာဵပပုပါသည်။ ထို့ေ ကာငဴ ် ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၊ နှစ်ခု၏ ရလဒ်မျာဵကို နှိုင်ဵယှဉ်ရာတွေင် 

ေလုဳဵစုဳနှိုင်ဵယှဉ်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ 

ေဆိုပါ ဘဏ္ဍာေရဵရငှ်ဵတမ်ဵောဵ ပမန်မာ ဘဏ္ဍာေရဵ ေစေီရင်ခဳပခင်ဵဆိုင်ရာစဳမျာဵ (MFRS)နှငဴ်ေည ီေရဵဆွေဲထာဵပပီဵ၊   ပပင်ပ 

စာရင်ဵစစ်ပဖစ်သညဴ် ဝင်ဵသင်နှငဴ်ေဖွေဲ့မှ  စစ်ေဆဵထာဵပပီဵ ပဖစပ်ါသည်။ 

ထို့ေပပင် ဒါရိုက်တာေဖွေဲ့ေေနပဖငဴ် ၂၀၂ဝ ပပညဴ်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက်ေန့တွေင ်ေတည်ပပုပပီဵပဖစပ်ါသည်။ 

မမန်မာ-ဂျပန် သီေဝါ ဒီဗေောဴမငဴ်ေီမိတက် (“MJTD”)  

ပမန်မာ-ဂျပန် သီလဝါ ဒီဗေလာဴမငဴ်လီမိတက်ကို သီလဝါ ေထူဵစီဵပွောဵေရဵဇုန်တွေင် တည်ရှိသညဴ် စက်မှုလုပ်ငန်ဵဧရိယာဖွေဳ့ပဖိုဵ 

ေရဵ ၊ ေစျဵကွေက်တင်ေရာင်ဵချပခင်ဵ၊ နှစ်ရှည်ငှာဵရမ်ဵပခင်ဵနှငဴ် စက်မှုလုပ်ငန်ဵဧရိယာ လည်ပတ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် 

ရန်ေတွေက် တည်ေထာင်ခဲဴပါသည်။ ပမန်မာသီလဝါ ေက်(စ်)ေီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵပတ်ဘလစ် ေမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာကုမ္ပဏီ 

လီမိတက်သည် ပမန်မာ-ဂျပန် သီလဝါ ဒီဗေလာဴမငဴ် လီမိတက်၏ မတည်ေငွေရင်ဵ  ၄၁ ရာခိုင်နှုန်ဵကို ပိုင်ဆိုင်ပပီဵ ဒါရိုက် 

တာေဖွေဲ့ဝင် ကိုဵဦဵေနက် ေလဵဦဵေနရာရရှိထာဵပါသည်။ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ေတွေက် ပမန်မာ-ဂျပန် သီလဝါ ဒီဗေလာဴမငဴ်လီမိတက်သည် ေသာဵတင်ေပမတ်ေငွေေေမရိကန် 

ေဒါ်လာ ၁၆  သန်ဵရရှိခဲဴပခင်ဵနှငဴ် ေပမေကျယ်ေဝန်ဵ ၃၄ ဟတ်တာောဵ ေရာင်ဵချနိုင်ပခင်ဵသည် သီလဝါေထူဵစီဵပွောဵေရဵ 

ဇုန်ေတွေင်ဵရှိ စကမ်ှုေပမယာမျာဵေေပါ်၌ ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳသူမျာဵ၏ စိတ်ဝင်စာဵမှု  ဆက်လက်ခိုင်မာလျက်ရှိေ ကာင်ဵကို ပပေန 

သညဴ် လက္ခဏာရပ်ပဖစ်ပါသည်။ 
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သီေဝါ ပေောပါတီဵ ဒက်ပေောဴမန့်ေီမိတက် (“TPD”)  

သီလဝါ ပေရာပါတီဵဒီဗေလာဴမန့် လီမိတက်ကို သီလဝါေထူဵစီဵ ပွောဵေရဵဇုန်တွေင် တည်ရှိသညဴ် လူေနေိမ်ရာနှငဴ် စီဵ ပွောဵေရဵ 

ဆိုင်ရာ ေေဆာက်ေေုဳမျာဵ  တည်ေဆာက်ပခင်ဵ၊ ေစျဵကွေက်တင်ေရာင်ဵချပခင်ဵနှငဴ် နှစ်ရှည်ငှာဵရမ်ဵပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵလုပ် 

ေဆာင်ရန် တည်ေထာင်ခဲဴပါသည်။ သီလဝါ ပေရာပါဵတီဵ ဒီဗေလာဴမန့်လီမိတက်ကို သီလဝါေထူဵစီဵ ပွောဵေရဵဇုန် စမီဳခန့်ခွေဲမှု 

ေကာ်မတီကုမ္ပဏီ (“TSMCC”)နှငဴ ် ဖက်စပ်ဖွေဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ထာဵပပီဵ၊  သီလဝါေထူဵစီဵပွောဵေရဵဇုန် စီမဳခန့်ခွေဲမှု ေကာ်မတီ 

ကုမ္ပဏ ီ (“TSMCC”)မ ှ ေစုရှယ်ယာ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်ဵနှငဴ်  ပမန်မာသီလဝါေက်(စ်)ေီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵ ပတ်ဘလစ် ေမျာဵနှငဴ် 

သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်ဵေသီဵသီဵပိုင်ဆိုင် ကပါသည်။   

သီလဝါ ပေရာပါဵတီဵ ဒီဗေလာဴမန့်လီမိတက်သည် ေိမ်ခခဳေပမကဏ္ဍတွေင် တိုဵတက်မှုနှုန်ဵ ဆက်လက်ေနှဵေကွေဵေနပခင်ဵ၊  

Covid-19 ေရာဂါ ကူဵစက်ပပန့်ပွောဵပခင်ဵ တို့ေ ကာငဴ်  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵနှစေ်တွေက ်ကျပ် ၆၃၅ သန်ဵ ေရှုဳဵေပါ်ပါသည်။ 

 

မမန်မာသီေဝါ အက(်စ်)အီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵ ပတ်ဘေစ် အမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက် (“MTSH”)  

ပမန်မာသီလဝါ ေက(်စ်)ေီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵ ပတ်ဘလစ် ေမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ေမလ 

(၃) ရက်ေန့တွေင် ပမန်မာနိုင်ငဳ ကုမ္ပဏီမျာဵေက်ဥပေဒေရ ဖွေဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ထာဵေသာ ေမျာဵပိုင်ကုမ္ပဏီ တစခ်ုပဖစ်ပါ 

သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၀) ရက်တွေင် ရန်ကုန်စေတာဴေိပခ်ျနိ်ဵတွေင် ဒုတိယေပမာက် စာရင်ဵဝင်သညဴ်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုပဖစ် 

လာခဲဴပါ သည်။ 

ပမန်မာသီလဝါ ေက(်စ်)ေီဵဇက် ဟိုဵဒင်ဵ ပတ်ဘလစ် ေမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက် ေေနပဖငဴ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ေတွေက် ေငွေလဲလှယ်နှုန်ဵေပပာင်ဵလဲမှုေ ကာငဴ်ေငွေတန်ဖိုဵကျဆင်ဵသွောဵေသာ ေရှုဳဵမပါဝငမ်ီ  စမီဳေုပ်ချုပ်မှု 

ေတွေက်ရေငွေနှငဴ် ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳမှုေေပါ် ေပမတ်ရေငွေမျာဵေပါေဝင် ေသာဵတင်ေပမတ်ေငွေ ကျပ ် ၈.၄ ဘီလီယဳရရှခိဲဴပပီဵ ေငွေ 

လဲလှယ်နှုန်ဵ ေပပာင်ဵလဲမှုေ ကာငဴ်ေငွေတန်ဖိုဵကျဆင်ဵသွောဵေသာ ေရှုဳဵ ကျပ် ၃.၂ ဘီလီယဳ ကို ထညဴ်သွေင်ဵတွေက်ချက်လိုက်လျှင်  

ေသာဵတင်ေပမတ်ေငွေ ကျပ ်၅.၂ ဘီလီယဳရရှိခဲဴပါသည်။ 
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မမန်မာသီေဝါ အက်(စ်)အီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵ ပတ်ဘေစ် အမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်နှငဴ်၎င်ဵ၏ 

ေက်ေအာက်ခဳကုမ္ပဏီ (“MTSH အုပ်စု”) 

 

ဘဏ္ဍာေေဵေငှ်ဵတမ်ဵ၏ ဝင်ေငွေအေုဳဵစုဳပါဝင်ေသာ ေှင်ဵ တမ်ဵေပါင်ဵချုပ် 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ေတွေက်  ဝင်ေငွေကျပ် ၂.၄၉ ဘီလီယဳရရှိခဲဴရာ ယခင်နှစ်ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ထက် တိုဵတက်ခဲဴပပီဵ၊ 

ေ ကမ်ဵေပမတ်ပါတိုဵတက်ရပခင်ဵမာှ ေဓိကောဵပဖငဴ်  လူေနဆိုင်ခန်ဵမျာဵ ေရာင်ဵချပခင်ဵနှငဴ် လူေနနှငဴ် စီဵပွောဵပဖစဧ်ရိယာ 

မျာဵမှ လျှပ်စစ်မီဵ၊ ေရစသညဴ် ေေထွေေထွေေသုဳဵပပုမှုမှ ဝင်ေငွေမျာဵ တိုဵတက်လာပခင်ဵတို့ေ ကာငဴ်ပဖစ်သည်။ 

ေပခာဵေဓိကေချက်မှာ ဖက်စပ်လုပ်ငန်ဵပဖစ်သညဴ် ပမန်မာ-ဂျပန် သီလဝါ ဒီဗေလာဴမငဴ်လီမိတက်မှရရှေိသာ ေပမတ်ေငွေ ကျပ် 

၈.၆ဘီလီယမ် ရရှိခဲဴပပီဵ ယခင်နှစ်ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ထက် ေနည်ဵငယ် တိုဵတက်ရရှိခဲဴပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

ေတွေင်ဵ ေငွေလဲလှယ်နှုန်ဵေပပာင်ဵလဲမှုေ ကာငဴ် ၂၀၂၀ ပပညဴ်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်ေန့တွေင ် လက်ဝယ်၌ရှိေသာ 

စေုဆာင်ဵထာဵေငွေ ေေမရိကန် ေဒါ်လာတန်ဘိုဵသည် ကျပ်ေငွေေသွေင်ောဵပဖငဴ် ကျပ် ၃.၆ ဘီလီယဳ ကျဆင်ဵပါသည်။ (ေေမ 

ရိကန် ေဒါ်လာ  ေငွေလဲလှယ်နှုန်ဵသည် နှစ်စ ပဖစ်ေသာ ၂၀၁၉ ေောက်တိုဘာ ၁ ရက် တွေင် ၁,၅၃၂.၈၀ ရှိခဲဴပပီဵ၊ နှစက်ုန် ၂၀၂၀ 

ပပညဴ်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်ေန့တွေင် ၁,၃၀၈.၅၀ ကျပ်သာ ရှခိဲဴပါသည်။) 

ဤေချက်ေလက်မျာဵေ ကာငဴ် ရှယ်ယာတစ်စ၏ုေေပခခဳဝင်ေငွေ ကျဆင်ဵခဲဴပပီဵ၊ ၂၀၂ဝပပညဴ်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက် 

ေန့ရှိ  ရှယယ်ာတစ်စ၏ုေေပခခဳဝင်ေငွေသည် (၁၂၁)ကျပ ် ပဖစ်ပပီဵ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက်ေန့ရှိ  ရှယယ်ာတစ် 

စု၏ေေပခခဳဝင်ေငွေသည် )၂၁၁ ( ကျပ ် ပဖစပ်ါသည်။ ကျဆင်ဵခဲဴရသည် ေဓိကေချက်မှာ လက်ဝယ်၌ရှိေသာ စုေဆာင်ဵထာဵ 

ေငွေ ေေမရိကန်ေဒါ်လာတန်ဘိုဵသည် ကျပ်ေငွေေသွေင်ောဵပဖငဴ် ကျဆင်ဵခဲဴေသာေ ကာငဴ်ပဖစ်ပါသည်။ 
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ေမပာင်ဵေဲ 

ချက် 

၂၀၂၀ မပညဴ်နှစ၊် 

စက်တင်ဘာေ 

)၃၀ (ေက်  

)ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ(  

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ 

စက်တင်ဘာေ 

)၃၀(ေက်  

)ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ(  

ဝင်ေငွေ ▲ ၂,၄၈၉ ၂,၂၅၁ 

ဝင်ေငွေေေပါ် မူရင်ဵကုန်ကျစရိတ် ▼ (၁,၃၀၃) (၁,၀၉၃) 

အကကမ်ဵအမမတ် ▲ ၁,၁၈၆  ၁,၁၅၈ 

ေေရာင်ဵနှငဴ် စမီဳေသုဳဵစရိတ် ▼  (၂,၃၂၁)  (၁,၄၅၇) 

တွေဲဖက်လုပ်ငန်ဵမှ ရသညဴ်ေပမတ်ေငွေ  ▲ ၈,၆၂၈  ၇,၆၈၀ 

ေပု်ငန်ဵေည်ပတ်မှုအမမတ်ေငွေ ▲ ၇,၄၉၄  ၇,၃၈၁ 

ေပခာဵနည်ဵလမ်ဵမှရသညဴ်ဝင်ေငွေ ▲  ၇၂၈  ၅၃၈ 

နိုင်ငဳပခာဵေငွေလဲလှယ်နှုန်ဵေပပာင်ဵလဲမှု ေပမတ်/ 

ေရှုဳဵ 
▼ (၃,၆၄၅) ၃၅၇ 

အခွေန်ေျာထာဵမခင်ဵ မမပုမ ီစုစုေပါင်ဵအမမတ် ▼ ၄,၅၇၇  ၈,၂၇၅ 

ဝင်ေငွေခွေန် ▲  (၀)  (၁၄) 

အသာဵတင်အမမတ် ▼  ၄,၅၇၇  ၈,၂၆၁ 

       

ေ ကမ်ဵေပမတ်ရာခိုင်နှုန်ဵ ▼ ၄၈%  ၅၁% 

    

ရှယယ်ာတစေ်စာင်၏ေေပခခဳဝင်ေငွေ (ကျပ)် ▼ ၁၂၁  ၂၁၁  

 

ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ ေက်ကျန်ေှင်ဵ တမ်ဵအနှစခ်ျုပ် 

လက်ငင်ဵရပိုင်ခွေငဴ် ကျဆင်ဵခဲဴပခင်ဵမှာ ပမန်မာကျပ်ေငွေ ခိုင်မာလာသညဴ်ေတွေက ်၂၀၂ဝ ပပညဴ်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက်ေန့၌ 

လက်ဝယ်တွေင်ရှိေသာ စေုဆာင်ဵထာဵေငွေ ေေမရိကန် ေဒါ်လာတန်ဖိုဵသည် ကျပ်ေငွေေသွေင်ောဵပဖငဴ် ကျဆင်ဵသွောဵေသာ 

ေ ကာငဴ ် ပဖစ်ပါသည်။ လက်ငင်ဵမဟုတ်ေသာ ရပိုင်ခွေငဴ် တိုဵပမငဴ်လာမှုသည် တစတိ်တပိုင်ဵောဵပဖငဴ် လူေနဆိုင်ခန်ဵမျာဵ ေရစ် 

ကျေရာင်ဵချေသာေ ကာငဴ် ရရန်ပိုင်ခွေငဴ်မျာဵ တိုဵလာပခင်ဵ ၊ ရုဳဵချုပ်ရုဳဵခန်ဵသစ် ပပင်ဆင်ပခင်ဵတို့ေ ကာငဴ် ပဖစ်ပပီဵ ေဓိကောဵပဖငဴ် 

တွေဲဘက်လုပ်ငန်ဵ၏ ခွေဲေဝမှုမပပုရေသဵေသာ ေပမတ်ေငွေပမာဏမျာဵေ ကာငဴ် တွေဲဘက်လုပ်ငန်ဵတွေင်  ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳသညဴ်ပမာဏ  

ပမငဴ်တက်သွောဵေသာေ ကာငဴ်ပဖစ်ပါသည်။   
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လက်ငင်ဵေပဵရန် တာဝန်ေလျာဴကျပခင်ဵမှာ ေဆာက်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵ ေလျာဴပါဵလာေသာေ ကာငဴ်  ဆပ် 

ကန်ထရိုက်တာမျာဵသို ့ ေပဵရန်တာဝန်မျာဵ ေလျာဴနည်ဵသွောဵပခင်ဵေ ကာငဴ် ပဖစ်ပါသည်။  

လက်ငင်ဵမဟုတ်ေသာ ေပဵရန်တာဝန် ကျဆင်ဵခဲဴပခင်ဵသည် ဝယ်သူမျာဵ၏ ကကိုတင်ေပဵသွေင်ဵေငွေတချ ို ့ကို ဘဏ္ဍာေရဵရငှ်ဵ 

တမ်ဵတွေင် ဝင်ေငွေေပဖစ် ေသိေမှတ်ပပုလိုက်ေသာေ ကာငဴ် ပဖစပ်ါသည်။ ဝယ်သူမျာဵထဳမှ ကကိုတင်ရေငွေကို စာချုပ်ချုပ်ဆို 

ပခင်ဵနှငဴ ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု ေဆငဴ်ဆငဴ် ပပီဵပပညဴ်စုဳမှသာ ဝင်ေငွေေပဖစ်သတ်မှတ်ပါသည်။  

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ေတွေက် နှစ်ဝက် ေပမတ်လက်ကျန်ေငွေ ၃ ဘီလီယဳ ေလျာဴကျသွောဵရပခင်ဵမာှ ယခုနှစ်ေတွေင်ဵ 

ေပမတ်ခွေဲ  ေဝေပဵခဲဴပခင်ဵတိုေ့ ကာငဴ် ပဖစပ်ါသည်။      

ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ 

 

 ေပပာင်ဵလဲချက် 

၂၀၂ဝပပညဴ်နှစ် ၊  

စက်တင်ဘာလ  

(၃၀) ရက် 

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ 

စက်တင်ဘာလ 

(၃၀) ရက် 

ေပိငု်ခွေငဴ်မျာဵ  

လက်ငင်ဵရပိုင်ခွေငဴ်မျာဵ 

လက်ငင်ဵမဟုတ်ေသာရပိုင်ခွေငဴ်မျာဵ 

 

▼ 

▲ 

 

၄၄,၅၇၂ 

၄၆,၉၃၂ 

 

၅၇,၇၇၄ 

၃၇,၅၉၁ 

စစုုေပါင်ဵေပိငု်ခွေငဴ်မျာဵ ▲ ၉၁,၅၀၄ ၉၅,၃၆၅ 

ေပဵေန်တာဝန်မျာဵ 

လက်ငင်ဵေပဵရန်တာဝန်မျာဵ 

လက်ငင်ဵမဟုတ်ေသာေပဵရန်တာဝန်မျာဵ 

 

▼ 

▼ 

 

၁,၈၅၀ 

၂,၂၈၆ 

 

၂,၀၆၉ 

၂,၇၁၉ 

စစုုေပါင်ဵေပဵေန်တာဝန်မျာဵ ▼ ၄,၁၃၆ ၄,၇၈၈ 

အသာဵတင်ေပိုင်ခွေငဴ်မျာဵ ▲ ၈၇,၃၆၈ ၉၀,၅၇၇ 

ေင်ဵနှီဵေငွေ 

ထုတ်ေဝပပီဵ မတည်ေငွေ 

စေုဆာင်ဵပပီဵ ေပမတ်လက်ကျန် 

ေပခာဵေကျ ို ဵခဳစာဵခွေငဴ်ဆိုင်ရာမျာဵ 

 

- 

▲ 

▼ 

 

၃၈,၉၂၉ 

၄၀,၉၀၅ 

၇,၅၃၄ 

 

၃၈,၉၂၉ 

၄၃,၉၈၇ 

၇,၆၆၁ 

စေုပါင်ဵေင်ဵနှီဵေငွေ ▲ ၈၇,၃၆၈ ၉၀,၅၇၇ 
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အနာဂတ် အောဵအော 

ေိမ်ခခဳေပမေစျဵကွေက် ကျဆင်ဵပခင်ဵ၊ Covid-19 ေရာဂါ ကူဵစက်ပပန့်ပွောဵပခင်ဵတို့ေ ကာငဴ် သီလဝါပေရာပါတီဵဒီဗေလာဴမငဴ်လီမိ 

တက်သည် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ဝက်ေတွေက် ပျဉ်ဵမျှ စွေမ်ဵေဆာင်ရည်သာရရှိခဲဴပါသည်။ ေဆငဴ်ပမငဴ်ေိမ်ရာ ေဈဵ 

ကွေက်မှာ ဝယ်ယလူိုမှု ေလျာဴနည်ဵေနေသာ်လည်ဵ တန်ဖိုဵသငဴ်ေိမ်ယာမှာ ဝယ်ယလူိုမှု တပဖည်ဵပဖည်ဵတိုဵတက်လျှက်ရှိပါ 

သည်။ ေထူဵစီဵပွောဵေရဵဇုန်ေတွေင်ဵတွေင် စက်ရုဳမျာဵ ပိုမို လုပ်ငန်ဵစတင်လာသည်နှငဴ်ေမျှ စမီဳခန့်ခွေဲေရဵေပိုင်ဵမှာလည်ဵ တစ် 

ေန့တပခာဵ တိုဵပွောဵလာပါသည်။ သို့ပဖစ်ရာ တန်ဖိုဵသငဴ်ေိမ်ယာမျာဵကို ေဈဵကွေက်တင်ပပီဵ ဝင်ေငွေမျာဵ ရှာေဖွေနိုင်ရန် ေမျှာ်မနှ်ဵ 

ထာဵပါသည်။ 

သီလဝါေထူဵစီဵ ပွောဵေရဵဇုန်ေတွေင်ဵ ကုမ္ပဏီေပါင်ဵ ၁၁၁ ခုမှ ေေမရိကန်ေဒါ်လာ ၁.၉ ဘီလီယဳေကျာ် ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳထာဵပပီဵ၊ 

၎င်ဵကုမ္ပဏီမျာဵေနက်မှ ၁၈ ခုမှာ စီဵပွောဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ တိုဵချဲ့လျက်ရှပိခင်ဵမှာ သီလဝါေထူဵစီဵ ပွောဵေရဵဇုန်သည် ပမန်မာ 

နိုင်ငဳေတွေင်ဵရှိ စီဵပွောဵေရဵဇုန်မျာဵတွေင် ေေကာင်ဵဆုဳဵပဖစ်ေ ကာင်ဵ သက်ေသပပေနပါသည်။ 

နှစ်ရှည်ေပမငှာဵရမ်ဵပခင်ဵမရှရှိေသာ ဝင်ေငွေေပပင် စက်ရုဳငှာဵရမ်ဵမှုနှငဴ် ေရနှငဴ်လျှပ်စစ် ဓာတ်ောဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ 

မှဝင်ေငွေမျာဵ၏ ခိုင်မာမှုေ ကာငဴ ် ပမန်မာ-ဂျပန်သီလဝါ ပေရာပါဵတီဵ ဒီဗေလာဴမငဴ်လီမိတကသ်ည် Covid-19 ေရာဂါကပ်ေဘဵ 

ကာလေတွေင်ဵ၌ပင် ေကာင်ဵမွေန်ေသာ စွေမ်ဵေဆာင်ရည်ကို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵနိုင်ပါသည်။ ယခင်နှစမ်ှ ရလာဒ်ေကာင်ဵမျာဵ 

ေကျ ို ဵဆက်နှငဴ်  နိုင်ငပဳခာဵရင်ဵနှီဵပမှုပန်ှဳသူမျာဵမှ ရင်ဵနှီဵပမှုပန်ှဳမှု ေကဲပဖတ်ကာလသည် ေချနိ် ၆ လမှ ၈ လေထိ ကာပမငဴ်မှု 

ေ ကာငဴ် စမီဳခန့်ခွေဲသူမျာဵေေနပဖငဴ် MJTD သည ် ထိန်ဵထိန်ဵသိမ်ဵသိမ်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်မည်ဟု ယုဳ  ကည်မှုရှိပါ သည်။ လက်ရှ ိ

ေေနေထာဵေရ ပပီဵခဲဴေသာ ၉ လ တာကာလေတွေင်ဵ ပပည်ပေလယာဉ်မျာဵကို ဆိုက်ေရာက်ခွေငဴ်ပိတ်ပင်ထာဵသညဴ်ေတွေက ်

ေခွေင်ဴလမ်ဵေကာင်ဵမျာရှာေဖွေမည်ဴ ပပည်ပနိုင်ငဳပခာဵ ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳသူမျာဵလာေရာက်နိုင်ပခင်ဵ မရှိခဲဴပါ၊ သိုပ့ဖစ်ပါ၍ ယခင်နှစ် 

ေဟာင်ဵမျာဵနည်ဵတူ  ပပည်ဴမီစွောေရာင်ဵချနိုင်မည်ဴ ေမျှာ်လင်ဴချက်ေခွေင်ဴေလမ်ဵကို ကကီဵမာဵစွော ထာဵရှိမမပပုနိုင်ေ ကာင်ဵ ေဖာ်ပပ 

လိုပါသည်။  

ပမန်မာသီလဝါ ေက(်စ်)ေီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵ ပတ်ဘလစ် ေမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်ေေနပဖငဴ် သီလဝါ ေထူဵ 

စီဵ ပွောဵေရဵဇုန်ေတွေင်ဵမဟုတ်ဘ ဲ ပထမဆုဳဵေေနပဖငဴ် ေင်ဵစိန်ပမို့နယ်ေတွေင်ဵရှိ ကကို့ကနု်ဵေိမ်ရာဖွေဳ့ပဖိုဵတိုဵတက်ေရဵောဵ 

ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳမှု ေဆာင်ရွက်ရန် ဆုဳဵပဖတ်ခဲဴပါသည်။ 

ကုမ္ပဏီေုပ်စုေေနပဖငဴ် Covid-19 ေရာဂါကပ်ေဘဵကို ေောင်ပမင်စွော ေကျာ်လွှာဵနိုင်ပပီဵ  ေနာဂတ် ဘဏ္ဍာေရဵနှစမ်ျာဵတွေင် 

ပိုမိေုကာင်ဵမွေန်ေသာ ဘဏ္ဍာေရဵစွေမ်ဵေဆာင်ရည်ကို ေဖာ်ေဆာင်နိုင်မည်ဟု စမီဳေုပ်ချုပ်သူမျာဵမှ ေမျှာ်လငဴ်ယုဳ ကည်မှုရှိပါ 

ေ ကာင်ဵ ရှင်ဵလင်ဵေဖာပ်ပလိုပါသည်။ 

 


