
 

ပထမပုဂလိကဘဏ်လီမိတက်၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာ ရးှစ ်၆ လ(ှစ်ဝက)်စာရင်းများကို 

ဘဏ်စီမံခန့်ခွဲ ရးအဖွဲ၏ သုံးသပ် ဆွး ွးချက် 

  ပထမပုဂလိကဘဏ်လီမိတက်၏ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘာ ရးှစ်ဝက ် ပထမ ခာက်လပတ်(ဧပီလမှစက်တင်ဘာလ 

အထိ)အတွက် ပင်ပစာရင်းစစ် မစစ် ဆးရ သး သာ ဘာ ရးရှင်းတမ်းများအ ပ ဘဏ်၏စီမံခန့်ခွဲ ရးအဖွဲမ ှ

အစုရှင်များ၊ ရင်းှီး မပ်ှံသူများှင့် ဘဏ်ှင့်ဆက်သွယ်သူများ လ့လာသိရှိိုင်ရန ် ပီးခဲ့ သာ(၂၀၂၁-၂၀၂၂)အလားတ ူ

ကာလှင့် င်းယှ်သုံးသပ်တင် ပအပ်ပါသည်။ 

(၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘာ ရးှစ်ဝက်(ဧပီလမ ှစက်တင်ဘာလအထ)ိ ဝင် ငွှင့်အသုံးစရိတ်ရှင်းတမ်း 
ရှင်းလင်းချက ်

၁။ ဝင် ငွှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်း (Statement of Comprehensive Income) 

 (က) အတိုးဝင် ငွများ(Interest Income) 

(၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘာ ရးှစ်ဝက်(၆လ)တွင် ဘဏ်၏အဓိကဝင် ငွ ဖစ် သာ အတိုးဝင် ငွ(Interest Income)မှာ 

ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့်င်းယှ်ပါက ချး ငွအတိုး၀င် ငွပမာဏမှာကျပ်၂၁၄.၉၆သန်း(၃.၅၀)ရာခိုင်န်း 
တိုးလာပါသည်။ တိုးလာရသည့်အဓိကအ ကာင်းမှာ ဘဏ်၏ ချး ငွ ဖင့် ဆာင်ရွက် န သာစီးပွား ရး လုပ်ငန်း 

များ ပန်လည်လည်ပတ်လာ သာ ကာင့် ဖစ်ပါသည။် ထိုအ ပင်အချိ ချး ငွ ကးကျန်များလည်း ပန်လည်ရရှ ိ

သာ ကာင့် ဖစ်ပါသည။် 
(ခ) အခားဝင် ငွများ(Other Income) 

ဘဏ်၏ အတိုးဝင် ငအွ ပင ် အခားဝင် ငွများ ဖစ်က သာ ဝန် ဆာငစ်ရိတ်ရ ငွများ၊ မီးအာမခံ ကာ်မရှင်ှင့ ်
ငွလဲလုပ်ငန်းရ ငွစသည့် ဝင် ငွများမှာ ယခင်ှစ်အလားတူကာလထက် ငွပမာဏကျပ်(၄၀၂၂.၂၄)သနး် 

(၉၅.၉၁)ရာခိုင်န်း လျာ့နည်းရရှိခဲ့ပါသည်။ လျာ့့နည်းရသည့် အဓိကအ ကာင်းမှာ ဘာ ရးှစ်ကုန်ကာလ        

အ ပာင်းအလဲ ကာင် ့ ယခင်စ်ှ ိုင်ငံ ခား ငွတန်ဖိုး ပန်လည်သင့် ခင်းမှရ ငွ ( Exchange Gain) ယခုှစ်တွင ်

မရရှိ သာ ကာင် ့ ဖစ်ပါသည်။  

      

ရှင်းလင်းချက် 
၁.၄.၂၀၂၂ မ ှ
၃၀.၉.၂၀၂၂ 

၁.၄.၂၀၂၁ မ ှ
၃၀.၉.၂၀၂၁ 

ခားနားချက ်

အတိုး/အ လျာ ့
ရာခိုင်န်း

အတိုးဝင် ငွ  6,348.97 6,134.01 214.96 3.50 

အခားဝင် င ွ 171.46 4,193.70 (4,022.24) (95.91) 

 
        -၁- 



အသုံးစရိတ်များ(Expenses) 

(ဂ) အပ် ငွ ပ ပးရ သာ အတုိးစရိတ်(Interest Expenses)များ 

ဘဏ်အပ် ငွများအ ပ ပး သာအတိုးစရိတ်များ (Interest Expenses) မှာလည်း ယခင် ဘာ ရးှစ် 
အလားတူကာလထက ် (၉.၁၉)ရာခိုင်န်း လျာ့နည်းပါသည်။ ယင်းသို လျာ့နည်းရ ခင်းမှာ အပ် င ွ ပမာဏ 

(၁၂.၉၇)ရာခိုင်န်း လျာ့နည်းသွား သာ ကာင့် ဖစ်ပါသည်။ 

(ဃ) စီမံခန့်ခွဲမစရိတ်များ(Operating Expenses) 

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘာ ရးှစ် ပထမ ခာက်လအတွက် အသုံးစရိတ်(Operating Expenses)အပိုင်းတွင် 

ဝန်ထမ်းစရိတ်များ(Personnel Expenses)ကို(၂၇.၂၇)ရာခိုင်န်း တိုး မင့်သုံးစွဲခဲ့ သာ်လည်း အ ထွ ထွှင့် 

စီမံခန့်ခွဲမစရိတ်(General & Administrative Expenses)များတွင် (၅၈.၇၂)ရာခိုင်န်းခန့် လျာ့နည်းသုံးစွဲ 

ခဲ့ပါသည်။ထိုသို လျာ့နည်းရ ခင်းမှာ ပင်ပစာရင်းစစ်အဖွဲ(၂၀၁၉-၂၀၂၀)၏အကံ ပချက်အရ အသုံးမ ပ တာ့ 

သည့် ဘဏ ် Software တန်ဘိုးများကိ ု ဘဏ်၏ရပိုင်ခွင့ ် Asset စာရင်းမှပယ်ဖျက်ခဲ့ သာ ကာင့် ဖစ်ပါသည်။    

(Intangible Asset များ Write-off  ပလုပ် ခင်း ဖစ်ပါသည်။) 

  

ရှင်းလင်းချက် 
၁.၄.၂၀၂၂ မ ှ
၃၀.၉.၂၀၂၂ 

၁.၄.၂၀၂၁ မ ှ
၃၀.၉.၂၀၂၁ 

ခားနားချက် 
အတိုး/အ လျာ ့

ရာခိုင်န်း

အပ် ငွပမာဏ  132,708.12 152,479.68 (19,771.56) (12.97) 

အပ် ငွ ပ ပးရသည့်အတိုး  3,112.62 3,427.56 (314.94) (9.19) 

လစာှင့်စရိတ်များ  1,513.31 1,189.04 324.27 27.27 

အ ထွ ထွစီမံ 
ခန့်ခွဲမစရိတ်များ 

719.46 1,743.04 (1,023.58) (58.72) 

      
၂။ ဘာ ရးအ ခအ နရှင်းတမ်း(Statement of Financial Position) 

 ပထမပုဂလိကဘဏ်လီမိတက်၏ ၃၀-၉-၂၀၂၂ ရက် န့ရှိ (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘာ ရးှစ်ဝက်အ ခအ နရှင်းတမ်း 

(Statement of Financial Position as at 30 September 2022) (Unaudited)အ ပ ဘဏ်စီမံခန့်ခွဲ ရးအဖွဲမှ 

အာက်ပါအတိုင်း သုံးသပ်တင် ပအပ်ပါသည်။ 

 (က) ရရန်ပိုင်ခွင့်များ(Assets) 

(၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘာ ရးှစ်ဝက်(၃၀-၉-၂၀၂၂) န့ရှိ ဘဏ်၏ ငွသားှင့ ် ငွသားကဲ့သို တန်ဖိုးတူ ရပိုင်ခွင့်များ 

(Cash & Cash equivalents)မှာ ယခင်ှစ် ဘာ ရးှစ်ှင့် အလားတူကာလကထက် (၇.၂၈)ရာခိုင်န်း 

လျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။ ဖစ်ပါသည်။ ချး ငွှင့် ရရန်ရိှများ(Loans and receivables)သည ် ယခင်ှစ်အလားတ ူ

ကာလထက်  (၁၂.၉၂)ရာခိုင်န်း လျာ့နည်းသွားပါသည်။  စုစု ပါင်းရရန်ပိုင်ခွင့် (Total Assets)များမှာ 

ယခင်ဘာ ရးှစ် အလားတူကာလထက် (၈.၀၄)ရာခိုင်န်း လျာ့နည်းခဲ့သည်။   
         

        -၂- 



အစုရှင်များ၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်(Equity) 

 (ခ) အစုရှင်များ၏ပိုင်ဆိုင်ခွင့်(Equity)တွင် ဥပ ဒအရ လျာထားသီးသန့်ရန်ပုံ ငွ(Statutory reserve)မှာ ယခင ်

ဘာ ရးှစ်အလားတူကာလထက် (၂.၀၉)ရာခိုင်န်း ပိုမိုများလာပါသည်။ မခွဲ ဝရ သးသည့် တ်ချန်ထား 

သည့်ဝင် ငွစာရင်း(Retained Earning)မှာ ယခင်ှစ်အလားတူကာလထက် လက်ကျန်မှာ ကျပ်၁၈၈၆.၄၀သန်း၊ 

(၃၆.၉၉) ရာခိုင်န်း တိုးလာပါသည်။ 

 

ရှင်းလင်းချက်  ၁.၄.၂၀၂၂ မ ှ
၃၀.၉.၂၀၂၂ 

၁.၄.၂၀၂၁ မ ှ
၃၀.၉.၂၀၂၁ 

ခားနားချက ်
အတိုး/အ လျာ ့

ရာခိုင်န်း 

(က)     ငွသားှင့် ငွသား 
       ကဲ့သိုရပိုင်ခွင့်များ 

33,584.28 36,221.97 (2,637.69) (7.28) 

Loans & Advance  ၁၀၁၆၄၇.၃၆ 116,733.07 (15,085.71) (12.92) 

Total Assets  209,191.08 227,492.45 (18,301.37) (8.04) 

(ခ)  Statutory Reserve   17,656.60 17,295.58 361.02 2.09 

Retained 
Earning 

6,985.95 5,099.55 1,886.40 36.99 

 

 

 
နိဂုံးချပ်အား ဖင့်တင် ပရလင ် (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘာ ရးှစ်၏ ှစ်ဝက ် ပထမ(၆)လကာလတွင် အခက်အခဲများကားမှ 

ဒါိကု်တာအဖွဲသည ်  ဘဏ်လုပ်ငန်းများကို  ပုံမှန်နီးပါး  လည်ပတ် အာင ် ဆာင်ရွက်ိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းများကို 
ခတ်မီ Digital Banking ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်သို ပာင်းိုင်ရန်လည်း တစ်ဖက်မှဆက်လက် ဆာင်ရွက်လက ် ရှိပါ 

သည်။အသက်ရှလမ်း ကာင်းဆိုင်ရာ Covid-19 ကပ် ရာဂါ ကာလအလွန ်  စီးပွား ရးလပု်ငန်းများ ပန်လည်နာလနထ် ူ

လည်ပတ်လာ စိုင် ရးအတွက် ချး ငွ ချးထားသူများမှ အတိုး-အရင်း ပးသွင်းရမည့်ရက်များကိ ု တတ်ုိင်သမ 
ရဆိုင်း ပးရ ခင်းဘဏ်လုပ်ငန်းများကို ခတ်မီ အာင ် တိုးချဲရန ် ှင့် ဘဏ်ခွဲများတိုးချဲဖွင့်လှစ်ရန် ဆာင်ရွက် နရ ခင်း၊ 

ဝင် ငွမကျဆင်း စရန်ှင့်  ချး ငွ ကးကျန်များ မ ဖစ် စရန ် အစွမ်းကုန်ကိးစား ဆာင်ရွက်လက်ရှိပါသည်။ 
ဒါိကု်တာအဖွဲ၊ စီမံခန့်ခွဲ ရးအဖွဲတိုမှ ပထမပုဂလိကဘဏ ် ရရှည ် တည်တံ့ပီး တိုးတက် စရန် အစ်အမဲစ်းစား၍ 
စီမံ ဆာင်ရကွ်လကရ်ှပိါသည။် 

 
 

 
            ဒါိကု်တာအဖွဲ 
           ပထမပုဂလိကဘဏ်လီမိတက် 

 
        -၃- 


