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စမီံအုပ်ချုပသ်ူများမှ လေ့ောချက်နှင့် လ ွေးလနွေးသုံးသပ်ချက် 

 

 

အောက်အော်ပြြါ စီမံေုြ်ချုြ်သူများ၏ အေ့ောချက်နှင့် အ ွေးအနွေးသုံးသြ်ချက်များသည် ပမန်မာသီေဝါေက်(စ)် ေီးဇက် ဟိုးဒင်း 

ြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက် ိုင်အသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်ေ (၃၁) ရက်အန့တွေင် ကုန် ုံးသည့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ 

ဘဏ္ဍာအရးကာေေတွေက် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာအရးရှင်းတမ်းကို ေအပခခံထားပခင်းပေစပ်ြီး ထိုဘဏ္ဍာအရးရှင်းတမ်းနှင့်ေတူ တွေ၍ 

ေတ်ရှု့နိုင်ြါသည်။ ေပခားအငွေအ ကးေအနပေင့် အော်ပြထားပခင်းမရှြိါေျှင် အငွေြမာဏအော်ပြချက်ေားေုံးမှာ  ပမန်မာကျြအ်ငွေပေစြ်ါ 

သည်။   

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်ေ(၃၁)ရက်ကာေတွေင် ကုမ္ပဏ၏ီ ဘဏ္ဍာအရးနှစ် ကုန် ုံးအသာ ကာေကို ယခင်က စက်တင်ဘာေ(၃၀)ရက် 

အန့ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ရာမှ ယခုမတ်ေ(၃၁)ရက်အန့ဟု အပြာင်းေဲသတ်မှတ်ခဲ့ြါသည်။ သို့ပေစြ်ါ၍ ယခုကာေ၏ ဘဏ္ဍာအရးရှင်းတမ်း 

သည ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာေ(၁)ရက်အန့မ ှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်ေ(၃၁)ရက်အန့ေထိ (၆)ေတာကာေကို ကိုယ်စားပြုပြီး 

ယခင်နှစ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာအရးနှစ၏် ဘဏ္ဍာအရးရှင်းတမ်းသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာေ(၁)ရက်အန့မ ှ၂၀၂၁ ခုနှစ၊် 

စက်တင်ဘာေ(၃၀)ရက်အန့ေထိ (၁၂)ေတာကာေကို ကိုယ်စားပြုအသာအ ကာင့် ဘဏ္ဍာအရးနှစ် နှစ်ခု၏ ရေဒ်များကို နှိုင်း 

ယှဉ်ရာတွေင် ေေုံးစုံနှိုင်းယှဉ်ရန် ခက်ခဲြါသည်။ နိုင်ငံအတာေ်စိုးရ၏ ဥြအဒထုတ်ပြန်ချက်ေရ ဘဏ္ဍာအရးရှင်းတမ်း၏ ဘဏ္ဍာ 

အရးနှစ်ကို အပြာင်းေဲရပခင်းပေစြ်ါသည်။ 

ေ ိုြါ ဘဏ္ဍာအရးရငှ်းတမ်းေား ပမန်မာ့ဘဏ္ဍာအရး ေစေီရင်ခံပခင်း ိုင်ရာစံများ (MFRS)နှင့်ေညီ အရး ွေဲထားပြီး၊ ပြင်ြစာရင်း 

စစ်ပေစသ်ည့် ဝင်းသင်နှင့်ေေွေဲ့မှ  စစ်အ းထားပြီးပေစြ်ါသည်။ 

ထို့ေပြင် ဒါရိုက်တာေေွေဲ့ေအနပေင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွေန်ေ ( ၁၀ ) ရက်အန့တွေင် ေတည်ပြုပြီးပေစ်ြါသည်။ 

မမန်မာ-ဂျပန် သီေဝါ ဒီဗလော့မင့်ေီမိတက် (“MJTD”)  

ပမန်မာ-ဂျြန် သီေဝါ ဒီဗအော့မင့်ေီမိတက်ကို သီေဝါ ေထူးစီးြွေားအရးဇုန်တွေင် တည်ရှိသည့် စက်မှုေုြ်ငန်း ဧရယိာေွေံ့ပေိုးအရး၊ 

အစျးကွေက်တင်အရာင်းချပခင်း၊ နှစ်ရှည်ငှားရမ်းပခင်းနှင့် စက်မှုေုြ်ငန်းဧရိယာ ေည်ြတ်ပခင်းေုြ်ငန်းများ အ ာင်ရွကရ်န်ေတွေက် 

တည်အထာင်ခဲ့ြါသည်။ ပမန်မာသီေဝါ ေက်(စ)်ေီးဇက် ဟိုးဒင်းြတ်ဘေစ ် ေများနှင့်သက် ိုင်အသာကုမ္ပဏီ ေီမိတက်သည် 

ပမန်မာ-ဂျြန် သီေဝါ ဒီဗအော့မင့် ေီမိတက်၏ မတည်အငွေရင်း (၄၁) ရာခိုင်နှုန်းကို ြိုင် ိုင်ပြီး၊ ဒါရုိက်တာေေွေဲ့ဝင် (၉)ဦးေနက် 

(၄) ဦး အနရာရရှိထားြါသည်။ 
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ပမန်မာ- ဂျြန် သီေဝါဒီြအော့မင့် ေီမိတက်သည် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာအရးကာေေတွေက် ေသားတင်ေပမတ်အငွေ ေအမရိကန်  

အဒါ်ော (၂.၇)သန်း ရရှိခဲ့ြါသည် ။ ( ၂ ) နှစ်တာကာေမျှ  ကာပမင့်အနအသာ ကိုဗစ်ကြ်အရာဂါပေစ်ြွေားမှုနှင့် ေပခားမတည်ပငိမ်အသာ 

ေအပခေအနများသည် MJTD ၏ အပမယာအရာင်းချမှုကဏ္ဍတွေင် နှစ်ေတွေင်း ေသစ်အရာင်းချရပခင်းမျ ို းမရှိခဲ့ဘဲ ြုံမှန်ေည်ြတ်အန 

သည့် ေုြ်ငန်းများနှင့် ေပခားဝင်အငွေများမှသာ ဝင်အငွေရရှိခဲ့ြါသည်။ ပမန်မာ- ဂျြန် သီေဝါ ဒြီအော့မင့်ေီမိတက်နှင့်  က်စြ်၍ 

ပမန်မာသီေဝါ ေက်(စ)်ေီးဇက် ဟိုးဒင်းြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက် ိုင်အသာကုမ္ပဏီေီမိတက်နှင့်သက် ိုင်အသာ ေပမတ် အဝစု 

ြမာဏမှာ ေအမရိကန်  အဒါ်ော (၁.၁)သန်းပေစ်ြါသည်။ 

သီေဝါ ပလောပါတီး ဒက်ပလော့မန့်ေီမိတက် (“TPD”)  

သီေဝါ ြအရာြါတီးဒီဗအော့မန့် ေီမိတက်ကို သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန်တွေင် တည်ရှိသည့် ေူအနေိမ်ရာနှင့် စီးြွေားအရး ိုင်ရာ 

ေအ ာက်ေေုံများ  တည်အ ာက်ပခင်း၊ အစျးကွေက်တင်အရာင်းချပခင်းနှင့် နှစ်ရှည်ငှားရမ်းပခင်းေုြ်ငန်းများ ေုြ်အ ာင်ရန်တည် 

အထာင်ခဲ့ြါသည်။ သီေဝါြအရာြါးတီး ဒီဗအော့မန့်ေီမိတက်ကို သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန် စမီံခန့်ခွေဲမှု အကာ်မတီကုမ္ပဏီ 

(“TSMCC”)နှင့် ေက်စြေ်ွေဲ့စည်းတည်အထာင်ထားပြီး၊  သီေဝါေထူးစးီြွေားအရးဇုန် စမီံခန့်ခွေဲမှု အကာ်မတီကမု္ပဏီ (“TSMCC”)မှ 

ေစရုှယ်ယာ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းနှင့်  ပမန်မာသီေဝါေက်(စ်)ေီးဇက်ဟိုးဒင်း ြတ်ဘေစ် ေများနှင့် သက် ိုင်အသာကုမ္ပဏီ ေီမိ 

တက်မှ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်း ေသီးသီးြိုင် ိုင် ကြါသည်။   

ကိုဗစ်-၁၉ အရာဂါ ကူးစက်ပြန့်ြွေားအနအသာ (၂)နှစ်တာကာေနှင့် ြတ်သက်အသာ ခရီးသွေားောမှု ိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ ေိမ၊် 

ခခံ၊အပမကဏ္ဍ အေးကွေက်များအနှးအကွေးကျ င်းပခင်း၊ အငွေေဲေှယ်မှုနူန်း မတည်ပငိမ်ပခင်းတိုအ့ ကာင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဝင်အငွေကို ေကျ ို းသက် 

အရာက်မှုများရှိခဲ့ြါသည်။၂၀၂၂ခုနှစ်၊ မတ်ေ(၃၁)ရက်အန့တွေင် ေမှန်မအြါ်အြါက်ခဲ့အသာ အငွေအ ကးေဲေှယ်မှု ေရှုံးမတိုင်ခင် 

ေသားတင်ေရှုံး ကျြ် (၁၆၈)သန်းပေစ်အြါ်ခဲ့ြါသည်။ ေမှန်မအြါ်အြါက်ခဲ့အသာ အငွေအ ကးေဲေှယ်မှု ေရှုံးေြါေ၀င် ေသားတင် 

ေရှုံးမာှ ကျြ်(၄၄၈)သန်းပေစ်ြါသည်။ 

မမန်မာသီေဝါ အက်(စ)်အီးဇက်ဟိုးဒင်း ပတ်ဘေစ် အများနှင့်သက် ိုင်လသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက် (“MTSH”)  

ပမန်မာသီေဝါ ေက်(စ)်ေီးဇက်ဟိုးဒင်း ြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက် ိုင်အသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အမေ (၃) 

ရက်အန့တွေင် ပမန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ ေက်ဥြအဒေရ ေွေဲ့စည်းတည်အထာင်ထားအသာ ေများြိုင်ကုမ္ပဏီတစခ်ု ပေစ်ြါသည်။  

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အမေ (၂၀) ရက်အန့တွေင် ရန်ကုန်စအတာ့ေိြခ်ျနိ်းတွေင် ဒုတိယအပမာက် စာရင်းဝင်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခု ပေစ်ောခဲ့ြါ 

သည်။ 

ပမန်မာသီေဝါ ေက်(စ)်ေီးဇက ် ဟိုးဒင်းြတ်ဘေစ် ေများနှင့်သက် ိုင်အသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်ေအနပေင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်ေ 

(၃၁)ရက်အန့တွေင် ကုန် ုံးသည့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာအရးကာေေတွေက် စမီံေုြ်ချုြ်မှုနှင့် တွေဲေက်ေုြ်ငန်းမှရရှိသည့် ေပမတ်အငွေ 

များေြါေဝင် ေသားတင်ေပမတ်အငွေမှာ ကျြ်(၁.၅၂) ဘီေီယံ ရရှိခဲ့ပြီး၊ ၎င်းေပမတ်တွေင် ေမှန်မအြါ်အြါကခ်ဲ့အသာ အငွေအ ကးေဲ 

ေှယ်မှုေရှုံး ကျြ်(၅၆၀)သန်း ြါဝင်ြါသည်။ 
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မမန်မာသီေဝါ အက်(စ်)အီးဇကဟ်ိုးဒင်း ပတ်ဘေစ် အများနှင့်သက် ိုင်လသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်နှင့်၎င်း၏ ေက်လအာက်ခံကုမ္ပဏီ 

(“MTSH အုပ်စ”ု) 

 

ဘဏ္ဍာလေးေငှ်းတမ်း၏ ဝင်လငွေအေုံးစုံပါဝင်လသာ ေှင်းတမ်းလပါင်းချုပ် 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်ေ(၃၁)ရက်အန့၏ ဝင်အငွေမှာ ကျြ် (၃.၃၇) ဘီေီယံ ရရှိခဲ့ပြီး၊ ယခင်ဘဏ္ဍာအရးနှစ်နှင့ ်နှိုင်းယှဉ်ြါက (၁၄%) တိုး 

တက်ောသည်ကို အတွေ့ရှိရြါသည်။  

ေ ကမ်းေပမတ်သည် ယခင် ဘဏ္ဍာအရးနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ြါက (၆၇%) မှ (၁၇%) သို ့ ကျ င်းခဲ့ပြီး၊ ယင်းသို့ကျ င်းခဲ့ရပခင်း၏ 

ေဓိကေအ ကာင်းေရင်းမှာ ကုန်သွေယ်မှုေုြ်ငန်းမှ ကုန်ကျအငွေြါဝင်ခဲ့ပခင်းအ ကာင့ ်ပေစြ်ါသည်။ 

ေမှန်မအြါ်အြါကခ်ဲ့အသာ အငွေအ ကးေဲေှယ်မှုေရှုံး ကျြ် ၈၃၉ သန်း အြါ်အြါက်ခဲ့ရပခင်း၏ ေအ ကာင်းေရင်းမှာ ကုမ္ပဏီ၏ ေအမရိ 

ကန်အဒါ်ောအငွေအ ကးကုိ ကာေကုန်တွေင် သတ်မှတ်ထားအသာအငွေေဲေှယ်နှုန်းနှင့် တန်ေိုးသင့်ခဲ့ရပခင်းအ ကာင့်ပေစ်ြါ သည်။ (၂၀၂၁ 

ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာေ ၃၀ ရက်အန့၏ အငွေေဲေှယ်နှုန်းမှာ ၁,၉၂၇ ကျြ် ပေစ်ပြီး၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်ေ (၃၁) ရက်အန့၏ အငွေေဲေှယ် 

နှုန်းမှာ ၁,၇၇၈ ကျြ် ပေစြ်ါသည်။) 

ပမန်မာ- ဂျြန်သီေဝါ ဒီြအော့မင့် ေီမိတက်နှင့်  က်စြ်၍ ရရှိမည့်ေပမတ်အဝစြုမာဏမှာ ကျြ်(၁.၉) ဘီေီယံပေစ်ြါသည်။ 

၎င်းရေဒ်သည် ေက်ရှိပေစ်အြါ်အနအသာ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ေအပခေအနများနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကြ်အရာဂါကာေေတွေင်း၌ြင် မူေရည် 

ရွယထ်ားသည့် ခန့်မှန်းေပမတ်အငွေထက်သာေွေန်အကာင်းမွေန်အသာ ရေဒ်ကိုရရှိခဲ့ြါသည်။ 

ယခုဘဏ္ဍာအရးကာေ၏ ေသားတင် ေပမတ်ြမာဏမှာ ကျြ်(၁.၁)ဘီေီယံရရှိခဲ့ပြီး၊ ကုမ္ပဏီ၏ ေစရုှင်များသို့ ခွေဲအဝနိုင်အသာ 

ေပမတ်မှာ ကျြ် ( ၁.၂ )ဘီေီယံ ပေစ်ြါသည်။ 

အယဘူယျေားပေင့် ေထက်အော်ပြြါ ခက်ခဲအသာေအပခအနများ ကကုံအတွေ့ခဲ့ရမှုအ ကာင့် ယခင်ဘဏ္ဍာအရးနှစ်တွေင် ရှယယ်ာတစ်စု၏ 

ေအပခခံဝင်အငွေသည် ကျြ်(၂၁၈)မှ ယခုဘဏ္ဍာအရးကာေပေစ်သည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်ေ(၃၁)ရက်အန့တွေင် ရှယယ်ာတစ်စု၏ 

ေအပခခံဝင်အငွေသည် ကျြ် (၃၀)သို့ ကျ င်းခဲ့ြါသည်။ 
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လမပာင်းေဲ 

ချက် 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊  

မတေ် (၃၁) ရက် 

)ကျပ်သန်းလပါင်း(  

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊  

စက်တင်ဘာေ (၃၀)ရက်  

)ကျပ်သန်းလပါင်း(  

ဝင်အငွေ ▲ ၃,၃၆၈ ၂,၉၄၈ 

ဝင်အငွေေအြါ် မူရင်းကုန်ကျစရိတ် ▲ (၂,၈၁၂) (၉၆၂) 

အကကမ်းအမမတ် ▼ ၅၅၆ ၁,၉၈၆ 

ေအရာင်းနှင့် စမီံေသုံးစရိတ် ▼ (၈၁၀)  (၁,၇၆၈) 

တွေဲေက်ေုြ်ငန်းမှ ရသည့်ေပမတ်အငွေ  ▼ ၁,၉၄၅ ၂,၅၈၁ 

ေုပ်ငန်းေည်ပတ်မှုအမမတ်လငွေ ▼ ၁,၆၉၁ ၂,၇၉၉ 

ေပခားနည်းေမ်းမှရသည့်ဝင်အငွေ ▼ ၂၆၃  ၁,၅၈၇  

နိုင်ငံပခားအငွေေဲေှယ်နှုန်းအပြာင်းေဲမှု ေပမတ်/ 

ေရှုံး 
▼ (၈၃၉) ၄,၆၃၈ 

အခွေန်ေျာထားမခင်း မမပုမီ စုစုလပါင်းအမမတ် ▼ ၁,၁၁၅ ၉,၀၂၄ 

ဝင်အငွေခွေန် ▼ (၃၁)  (၁၇၈) 

အသားတင်အမမတ် ▼ ၁,၀၈၄  ၈,၈၄၆ 

       

ေ ကမ်းေပမတ်ရာခိုင်နှုန်း ▼ ၁၇% ၆၇% 

    

ရှယယ်ာတစအ်စာင်၏ေအပခခံဝင်အငွေ (ကျြ)် ▼ ၃၀ ၂၁၈ 

 

ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ ေက်ကျန်ေှငး်တမ်းအနှစခ်ျုပ် 

ေက်ငင်းရြိုင်ခွေင့်များ အေျာ့ကျပခင်း၏ ေဓိကေအ ကာင်းေရင်းမှာ ကုမ္ပဏ၏ီ ေစရုှယ်ယာရှင်များနှင့် ိုင်အသာ ေပမတ်အဝစု 

များ အြးေြ်ခဲ့ပခင်းအ ကာင့် ပေစ်ြါသည်။ ေက်ငင်းမဟုတ်အသာရြိုင်ခွေင့်များ ပမင့်တက်ောပခင်းသည် အဝငှပခင်းမပြုေုြ်ရအသး 

အသာ ေုြ်ငန်းေစုရှယ်ယာ ေပမတ်အငွေများ တွေဲေက်ေုြ်ငန်း၏ ခွေဲအဝေပမတ်တိုးတက်ောမှု တစိတ်တြိုင်းနှင့် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံထား 

အသာ ြိုင် ိုင်ြစ္စည်းတို့၏ ေကျ ို းသက်အရာက်မှုအ ကာင့်ပေစြ်ါသည်။ 

ေက်ငင်းအြးရန် တာဝန်များအေျာ့ကျပခင်း၏ ေဓိကေအ ကာင်းေရင်းမှာ ေထူးေအကာင့်ြိုင်ရှင်များ၏ ကျန်ရှိအသာ ေပမတ်              

အဝစုများေား အြးခဲ့ပခင်းအ ကာင့်ပေစ်ြါသည်။ 
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၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆ေ ဘဏ္ဍာအရးကာေ) ေတွေက် စအု ာင်းပြီး ေပမတ်ေက်ကျန်တွေင် ကျြ် (၂.၇) ဘီေီယံ အေျာ့ကျသွေားရပခင်းမာှ 

ယခင်နှစ်၏ ေပမတ်ခွေဲအဝအြးခဲ့ပခင်းအ ကာင့် ပေစ်ြါသည်။ 

 

 အပြာင်းေဲချက် 

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊  

မတေ် (၃၁) ရက် 

)ကျပ်သန်းလပါင်း(  

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 

စက်တင်ဘာေ(၃၀)ရက် 

)ကျပ်သန်းလပါင်း(  

ေပိငု်ခွေင့်များ  

ေက်ငင်းရြိုင်ခွေင့်များ 

ေက်ငင်းမဟုတ်အသာရြိုင်ခွေင့်များ 

 

▼ 

▲ 

 

၃၉,၁၃၂ 

၅၀,၅၇၇ 

 

၄၄,၂၃၂ 

၄၈,၅၃၂ 

စစုုလပါင်းေပိငု်ခွေင့်များ ▼ ၈၉,၇၀၉ ၉၂,၇၆၄ 

လပးေန်တာဝန်များ 

ေက်ငင်းအြးရန်တာဝန်များ 

ေက်ငင်းမဟုတ်အသာအြးရန်တာဝန်များ 

 

▼ 

▼ 

 

၂,၀၇၈ 

၁,၂၃၂ 

 

၂,၃၂၂ 

၁,၂၃၅ 

စစုုလပါင်းလပးေန်တာဝန်များ ▼ ၃,၃၁၀ ၃,၅၅၇ 

အသားတင်ေပိုင်ခွေင့်များ ▼ ၈၆,၃၉၉ ၈၉,၂၀၇ 

ေင်းနှီးလငွေ 

ထုတ်အဝပြီး မတည်အငွေ 

စအု ာင်းပြီး ေပမတ်ေက်ကျန် 

ေပခားေကျ ို းခံစားခွေင့် ိုင်ရာများ 

 

- 

▼ 

▼ 

 

၃၈,၉၂၉ 

၃၉,၆၆၄ 

၇,၈၀၆ 

 

၃၈,၉၂၉ 

၄၂,၃၈၅ 

၇,၈၉၃ 

စလုပါင်းေင်းနှီးလငွေ ▼ ၈၆,၃၉၉ ၈၉,၂၀၇ 

 

အနာဂတ်အေားအော 

ပြည်တွေင်းနှင့် ပြည်ြနိုင်ငံများမှ ရင်းနှီးပမှုြန်ှံသူများသို့ အပမငှားရမ်းပခင်းမှ ရရှိနိုင်မည့ဝ်င်အငွေမှာ ေအပခေအနေရြ်ရြ်အ ကာင့် 

သိသိသာသာ တိုးတက်ောမည်ဟု  အမျှာ်ေင့်၍ မရနိုင်အသးြါ။ သီေဝါ ေထူးစီးြွေားအရးဇုန်သည် နိုင်ငံပခားမှ တိုက်ရိုက်ော 

အရာက် ရင်းနှီးပမှုြန်ှံမှုေအြါ် ေဓိကမှီခိုအနရသပေင့် ကိုဗစက်ြ်အရာဂါအ ကာင့်သာမက အရနံအစျးနှုန်းနှင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွေယ်အရးစးီ 

 င်းမှု ေမ်းအ ကာင်းများေအြါ် ကကီးမားအသာ ရိုက်ခတ်မှုပေစ်အစခဲ့သည့် ယူကရနိ်းစစ်ြွေဲ၏ ေကျ ို းသက်အရာက်မှုများ အေျာ့နည်း 

သွေားပြီး ကမ္ဘာေုံး ိုင်ရာ စီးြွေားအရးပြန်ေည်အကာင်းမွေန်ောသည့် ကာေတစခ်ုေထိ အစာင့ ်ိုင်းရန်ေိုေြ်ြါသည်။  

ပမန်မာနိုင်ငံတွေင် သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန်ကဲ့သို့ အ ာင်ရွက်အြးနိုင်အသာ ေထူးစီးြွေားအရးဇုန် မရှိအသးသပေင့်  ကမ္ဘာ့စီးြွေားအရး 

စတင်တိုးတက်ောသည်နှင့်ေညီ ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ေအပခေအနေရြ်ရြ်တည်ပငိမ်မှု ေားအကာင်းောြါက ရင်းနှီးပမှုြ်နှံမှုေတွေက် 
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ေရည်ေအသွေးပြည့်မီပြီး ေအပခခံေအ ာက်ေေုံများြါရှိသည့် သီေဝါ ေထူးစီးြွေားအရးဇုန်ကိုသာေျှင် ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများမှ 

အရွးချယ်ော ကမည်ပေစ်ြါသည်။ ထို့ေပြင် ယခုေက်ရှိ ကာေတွေင်ေည်း သီေဝါေထူးစီးြွေားအရးဇုန်တွေင် အပမငှားရမ်းေုြ်ကိုင် 

အ ာင်ရွက်ေိုအသာ ရင်းနှီးပမှုြ်နှံသူများေတွေက် အရာင်းချနိုင်ရန် ေ င်သင့်ေအနေထား အပမေက်ကျန် ေက်ဝယ်ကိုင်အ ာင် 

ထားရှိထားြါသည်။  

ယခုကဲ့သို့ ခက်ခဲအသာ ကာေများေတွေင်း သီေဝါေထူးစီးြွေား အရးဇုန်သည် စမီံခန့်ခွေဲမှုမှရရှိသည့် ဝင်အငွေ၊ အရနှင့်ေျှြ်စစ ် ဓာတ် 

ေားဝန်အ ာင်မှုေုြ်ငန်းများမှ ရရှိသည့်ေပမတ်အငွေတို့ပေင့် ရြ်တည်ေျက်ရှိြါသည်။   

 


