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ေFကညာြခငး် 

___________________________________________________________________________ 
 
ဖတ်(စ)်ြမနမ်ာအငဗ်က်(စ)်မ့ဲ(န)် အများ45င့သ်က်ဆိ9ငသ်ည့က်9မ;ဏ ီ(“က9မ;ဏ”ီ) 45င့ ်၎ငး်၏ လက်ေအာက်ခံ က9မ;ဏခဲွီများ 

စ9ေပါငး်၍ (“က9မ;ဏအီ9ပ်စ9”) ၏ ဒါIိ9က်တာအဖဲွJသည ်၂၀၂၁ ခ945စ၊် မတ်လ၊ (၃၁) ရက်ေနတွ့င ်က9နဆ်ံ9းေသာ ေြခာက်လတာ 

(“၂၀၂၁ ဘRာေရး45စဝ်က်”) အတွက် က9မ;ဏ၏ီ စာရငး်စစသ်ံ9းသပ်Tပီး ဘRာေရးU5ငး်တမ်းများအား ပVးတဲွ ထ9တ်ြပန ်

ေXကညာအပ်ပါသည။် 

 
4Zငိး်ယ5\ေလလ့ာမZ  ြပ]လ9ပ်4ိ9ငရ်နအ်တွက် က9မ;ဏ၏ီ စမံီခန ့ခဲွ်ေရးအဖဲွJ သည ်၂၀၁၉ ခ945စ ်ေအာက်တိ9ဘာလ ၁ ရက်ေန ့ မ5 

၂၀၂၀ခ945စ ် မတ်လ ၃၁ ရက်ေနအ့ထ ိ (“၂၀၂၀ ဘRာေရး45စဝ်က်”) ကာလကိ9 ေဖာ်ြပထားေသာ 45စဝ်က်ဘRာေရး 

အစရီငခံ်စာ 45င့4် Zငိး်ယ5\ သံ9းသပ်တငြ်ပထားပါသည။်  ေဆွးေ4းွချက်45င့ ် ေလလ့ာသံ9းသပ်ချက်များမ5ာ ေအာက်ပါ အတိ9ငး် 

ြဖစပ်ါသည။်   

 
 KEY HIGHLIGHTS 
 Summary of Group Statement of Comprehensive Income 

(MMK'000)  HY 2021 HY 2020 % Change 
 (Unaudited) (Unaudited)  

    

Revenues  164,065,048 177,108,555  (7.4%) 
Cost of revenues (86,412,959) (102,621,964) 15.8% 
Gross profit  77,652,089  74,486,591  4.2% 
Gross margin 47%  42%   

Administrative expenses (53,266,875) (51,698,601) (3.0%) 
Finance expenses (1,758,393) (5,143,037) 65.8% 
Other gains  498,541  1,564,119  (68.1%) 
Share in (losses) of associates and joint ventures, 
net of tax (579,020) (68,379)     (746.8%) 

Profit before income tax  22,546,342  19,140,693  17.8% 
Income tax expense (6,632,282) (6,418,747) (3.3%) 
Profit for the period  15,914,060 12,721,946  25.1% 
Fair value adjustment of available-for-sale 
investments 

 
(631,802) 

 
(64,175) 

 
(884.5%) 

Share of other comprehensive (losses)/ income of 
associates (5,070,192)  5,675,942                           (189.3%) 

Other comprehensive (loss)/income for the period, 
net of tax (5,701,994) 5,611,767 (201.6%) 

Total comprehensive income for the period  10,212,066 18,333,713  (44.3%) 
     
Profit attributable to:1    
   Owners of the Company        8,594,190 2,996,463  
   Non-controlling interests  7,319,870 9,725,483  
 15,914,060 12,721,946  

 
1 Net profit attributable to equity holders of the Company used for the computation of basic/diluted EPS has been adjusted for the 
distribution to the holders of perpetual securities. 
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Earnings per share    
 Basic (MMK)                      269 111   142.3% 
 Diluted (MMK)                          214 83   157.8% 
 
 
၂၀၂၀ ခ945စ ် စက်တငဘ်ာလမ5 စတင၍် COVID-19 ြပညတွ်ငး်ကVးစက်မZ ဒ9တိယလZငိး်အြဖစ ် ြပနလ်ည ် များြပားလာ 

ခဲေ့သာ်လညး်၊ ၂၀၂၀ခ945စ ်ေအာက်တိ9ဘာလ 45င် ့၂၀၂၁ခ945စ ်ဇနန်ဝါရီလ XကားU5ိ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ဝငေ်င ွ၊အXကမ်းအြမတ် 

45င် ့ လ9ပ်ငနး်လညပ်တ်မZမ5ရU5ိေသာဝငေ်င ွ (EBITDA) မ5ာ စးီပွားေရးလ9ပ်ငနး်များ ပံ9မ5နေ်ဆာငရွ်က်4ိ9ငေ်သာ ယခငက်ာလ 

များ 45င့ယ်5ဥ်လcင ်သက်ေရာက်မZနညး်ပါးခဲပ့ါသည၊်၊ ထိ9သိ9 ့ြဖစရ်သညမ်5ာ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ဘRာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Z ကR 

(“Iိ9းမဘဏ”်) 45င် ့ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့U5ာက်မZကR (“ပနး်လZငိေ်ဆးIံ9”) တိ9သ့ည ်COVID-19 ၏ အကျိ]းသက်ေရာက်မZ 

များကိ9 ေကာငး်မွနစွ်ာ တ9န် ့ြပန4်ိ9ငခဲ်ေ့သာေXကာင် ့ ြဖစပ်ါသည။် ၂၀၂၁ ခ945စ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ရက် ေနမ့5 စတင၍် 

4ိ9ငင်အံတွငး် 4ိ9ငင်ေံရးအေြပာငး်အလဲများ ြဖစေ်ပe ခဲT့ပီး အစိ9းရအသစမ်5 ယာယီတာဝနယ်VေXကာငး် ေXကညာခဲပ့ါသည၊်၊ 

ထိ9ကာလမ5စတင၍် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ လ9ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မZများတွင ် ခန်မ့5နး်၍ မရ4ိ9ငသ်ည့ ် လ9ပ်ငနး်ခွငမ်တညT်ငမ်ိ 

မZများကိ9 ရငဆ်ိ9ငခဲ်ရ့Tပီး လ9ပ်ငနး်များပံ9မ5နအ်တိ9ငး် ဆက်လက်လညပ်တ်ရနအ်တွက် များစွာ အကျိ]းသက်ေရာက်မZ 

U5ိခဲပ့ါသည။် ထိ9ေXကာင် ့ ရလဒအ်ားြဖင် ့ ၂၀၂၁ ဘRာေရး45စဝ်က်ကာလအတွက် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ဝငေ်ငသွည ် ကျပ် 

၁၆၄.၁ ဘလီီယံ ရU5ိခဲသ့ြဖင် ့ ၂၀၂၀ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ်ရU5ိခဲေ့သာ ကျပ် ၁၇၇.၁ ဘလီီယံ 45င်4့ Zငိး်ယ5ဥ်လcင ်ဝငေ်င ွ

၇.၄% ကျဆငး်ခဲပ့ါသည။် အဓိကအေXကာငး်အရငး်မ5ာ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ရက်ေန ့ ေနာက်ပိ9ငး်တွင ် ရငဆ်ိ9ငရ်ေသာ 

စးီပွားေရးအကျပ်အတညး်များေXကာင့ ် ဘRာေရးဝနေ်ဆာငမ်ZကR မ5 ဝငေ်ငမွျားကျဆငး်သာွးရြခငး်ေXကာင် ့ ြဖစပ်ါ 

သည။် 

 
က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏  ဝငေ်ငမွျားကိ9  ေအာက်ပါအတိ9ငး် လ9ပ်ငနး်ကRအလိ9က် ခဲွြခမ်း စတ်ိြဖာ4ိ9ငပ်ါသည ်-  

 
(MMK'000) HY 2021 

(Unaudited) 
HY 2020 

(Unaudited) 
        % Change 

 Financial services  146,752,811       159,201,128  (7.8%) 
 Healthcare services         17,178,406         17,873,647  (3.9%) 
 Rental income  18,000                  27,000  (33.3%) 
 Dividend income                    115,831                    6,780  1,608.4% 
 Total      164,065,048      177,108,555 (7.4%) 
 
ဤအစရီငခံ်ကာလအတွငး် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ဝငေ်င ွ ၇.၄% ကျဆငး်ရြခငး်မ5ာ အဓိကအားြဖင့ ် ဘRာေရးဝနေ်ဆာငမ်Z 

ကRေXကာင်ြ့ဖစပ်ါသည။် ဘRာေရးဝနေ်ဆာငမ်Z ကRမ5ရU5ိေသာ ဝငေ်ငသွည ်COVID-19 45င် ့4ိ9ငင်ေံရး အေြပာငး်အလဲ 

တိ9ေ့Xကာင် ့ ၂၀၂၀ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ်ဝငေ်င ွကျပ် ၁၅၉.၂ ဘလီီယံ ရU5ိခဲရ့ာ မ5 ၂၀၂၁  ဘRာေရး45စဝ်က် တွင ်ကျပ် 

၁၄၆.၈   ဘလီီယံ  ရU5ိခဲသ့ြဖင့ ်ဝငေ်င ွ၇.၈% ကျဆငး်ခဲပ့ါသည။် ထိ9သိ9 ့ ဝငေ်ငကွျဆငး်ရြခငး်မ5ာ အဓိကအား ြဖင် ့Iိ9 းမဘဏ ်

မ5 စာရငး်ပိ9ထ9တ်ေချးေငမွျား၊ ေချးေငမွျား၊ uကိ]တငေ်ငမွျား၊ စာရငး်ပိ9ထ9တ်ေချးေင ွ AFP (Agribusiness Finance 

Program) ၊ AFP အထVး အရစက်ျဝယ်ယVြခငး်-EMI (Equal Monthly Installment Method) ၊ အမ်ိရာေချးေငမွျား၊ 

ဝနထ်မ်းuကိ]တင ်ထ9တ်ေချးေငမွျားတိ9မ့5 ရU5ိသည့အ်တိ9းဝငေ်ငမွျား နညး်ပါးလာြခငး် 45င် ့အြခားေသာဝငေ်ငမွျား  (Non-

Interest Income) တိ9 ့ ေလျာက့ျလာြခငး်တိ9ေ့Xကာင့ ်ြဖစပ်ါသည။်  

 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်U5ာက်မZကR မ5 ဝငေ်ငသွည ် ၂၀၂၀ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ် ကျပ် ၁၇.၉ ဘလီီယံ ရU5ိခဲရ့ာမ5 ၂၀၂၁ 

ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ်ကျပ် ၁၇.၂ ဘလီီယံ ရU5ိခဲသ့ြဖင် ့ဝငေ်င ွ၃.၉ % ခန် ့ အနညး်ငယ်မc ကျဆငး်ခဲပ့ါသည။်  
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ပနး်လZငိေ်ဆးIံ9အေနြဖင့ ် ဒဇီငဘ်ာလတွင ် COVID-19 စမ်းသပ်စစေ်ဆးမZ 45င့ ် က9သမZများမ5 စတင၍် 

ဝငေ်ငရွU5ိခဲေ့သာ်လညး် အြခားေသာဝငေ်ငရွလမ်းများြဖစသ်ည့ ် ေဆးIံ9 ၊ေဆးခနး်ဝနေ်ဆာငမ်Zလ9ပ်ငနး်များြဖစေ်သာ 

ကျနး်မာေရး စစေ်ဆးမZများ၊ အေထေွထ ွ ခဲွစတ်ိက9သမZများ၊ အIိ9းအထVးက9ြခငး်၊ 45လံ9းအထVးက9ြခငး်၊ 

ေဆးဝါးေရာငး်ချြခငး်၊ ဓါတ်မ5နIိ်9က်ြခငး်၊ ဓါတ်ခဲွခနး်ဝနေ်ဆာငမ်Zများ၊ သVနာြပ] ဝနေ်ဆာငမ်Zများ၊ ဒဂီျစတ်ယ်နညး်ြဖင့ ် 

ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့U5ာက် မZ ေပးသည့ ် ဝနေ်ဆာငမ်Zများ 45င့ ် ေဆးက9သြခငး် (Telemedicine) 45င် ့  အြခားေသာ 

ကျနး်မာေရး ဆိ9ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်Z များမ5ရU5ိသည့ ် ဝငေ်ငသွည ် COVID-19 ကပ်ေရာဂါေဘးအေြခအေန 45င် ့

4ိ9ငင်ေံရးအေြပာငး်အလဲတိ9ေ့Xကာင့ ် ယခ9ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ် ေမcာ်မ5နး်ထားသည့ထ်က် ေလျာန့ညး်ရU5ိြခငး် ြဖစပ်ါ 

သည၊်၊  

 
က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ၂၀၂၁ ဘRာေရး45စဝ်က်၏ အXကမ်းအြမတ်သည ်ကျပ် ၇၇.၇ ဘလီီယံ U5ိရာ  ၂၀၂၀ ဘRာေရး45စဝ်က် 

၏ အXကမ်းအြမတ် ကျပ် ၇၄.၅ ဘလီီယံ 45င့4် Zငိး်ယ5\လcင ် ၄.၂% တိ9းတက်ခဲပ့ါသည။် ဤကဲသ့ိ9 ့ အXကမ်းအြမတ် 

တိ9းတက်လာြခငး်၏ အဓိကအေXကာငး်အရငး်မ5ာ ြမနမ်ာ4ိ9ငင်ေံတာ်ဗဟိ9ဘဏမ်5 ပcမ်းမc အတိ9း4Zနး်ကိ9 ၇.၅% မ5 ၅.၀% သိ9 ့ 

ေလcာခ့ျေပးခဲြ့ခငး်ေXကာင် ့ ဘRာေရးဝနေ်ဆာငမ်ZကRြဖစေ်သာ Iိ9းမဘဏ၏် အXကမ်းအြမတ်သည ် အနညး်ငယ် 

တိ9းလာြခငး်ေXကာင့လ်ညး်ေကာငး်၊ ကျနး်မာေရးဝနေ်ဆာငမ်ZကRြဖစေ်သာ ပနး်လZငိေ်ဆးIံ9သညလ်ညး် အချိနြ်ပည် ့

တာဝနယ်Vထားေသာ ဆရာဝနမ်ျား၏လ9ပ်အားခကိ9 ေလcာခ့ျေပး4ိ9ငြ်ခငး် 45င် ့ ြပညပ်မ5 လာေရာက်ဝနေ်ဆာငမ်Z ေပးေသာ 

ဆရာဝနမ်ျား၏ ဝနေ်ဆာငခ်များကိ9 ရာ4Zနး်ြပည့န်းီပါး ေလcာခ့ျ4ိ9ငခဲ်ြ့ခငး်တိ9ေ့Xကာင့ြ်ဖစပ်ါသည၊်၊  

 

ထိ9အ့ြပင ်က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏  စမံီခန ့ခဲွ်မZဆိ9ငရ်ာအသံ9းစရိတ်သည ်၂၀၂၀  ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ်ကျပ် ၅၁.၇ ဘလီီယံ U5ိခဲရ့ာ 

မ5 ၂၀၂၁ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ် ကျပ် ၅၃.၃ ဘလီီယံ သိ9 ့ အနညး်ငယ်ြမင့တ်က်ခဲပ့ါသည။် ထိ9သိ9 ့ြဖစရ်သည့ ်

အေXကာငး်အရငး်များမ5ာ Iိ9းမဘဏမ်5 အနာဂတ်တွငြ်ဖစေ်ပeလာ4ိ9ငသ်ည် ့ ဘဏထ်9တ်ေချးေငမွျားအေပe ဆံ9းIZ ံးမZများကိ9  

uကိ]တငလ်ျာထားြခငး် 45င် ့ စမံီခန်ခဲွ့မZအဖဲွJ မ5 COVID-19အေြခအေန 45င် ့ လက်တေလာြဖစေ်ပeေနေသာ 4ိ9ငင်ေံရး 

ေြပာငး်လဲမZများကိ9 ထည်သ့ငွး်စဥ်းစားTပီး လ9ပ်ငနး်ေရU5ညလ်ညပ်တ်4ိ9ငရ်နအ်တွက် ဝနထ်မ်းများ၏ လစာေင ွ

ေလcာခ့ျြခငး်၊ အသံ9းစရိတ်များ ေလcာခ့ျြခငး်၊ က�မ်းကျင ် ပညာU5ငမ်ျားအတွက်ေပးရေသာ အခေXကးေငမွျားကိ9 

ေလcာခ့ျြခငး် 45င့ ်အြခားေသာ အေထေွထကွ9နက်ျစရိတ်များကိ9 ြပနလ်ညစ်စီစေ်လcာခ့ျြခငး် အစU5ိေသာ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9 ၏ 

က9နက်ျစရိတ်ထနိး်ချ]ပ်ေရးအစမံီများေXကာင့ ် စမံီခန်ခဲွ့မZဆိ9ငရ်ာအသံ9းစရိတ်များကိ9 တစစ်တ်ိတပိ9ငး်အားြဖင် ့ သက်သာ 

ေစခဲပ့ါသည။်   

ဘRာေရးဆိ9ငရ်ာအသံ9းစရိတ်များြဖစေ်သာ ေချးေငစွရိတ်သည ် ၂၀၂၀ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ် ကျပ် ၅.၁ ဘလီီယံ 

U5ိခဲရ့ာမ5 ၂၀၂၁ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ် ကျပ် ၁.၈ ဘလီီယံU5ိသြဖင့ ် ၆၅.၈% အထကိျဆငး်ခဲပ့ါသည။် ၂၀၂၀ 

ဘRာေရး45စဝ်က်အတွငး် က9မ;ဏ၏ီ အချိ]Jေသာ ေချးေငမွျားကိ9 ြပနလ်ည ်ေပးဆပ်ခဲြ့ခငး် 45င် ့က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ကျပ်ေင ွ

ြဖင် ့ ရယVထားေသာ ေချးေငမွျားအေပeတွငလ်ညး် ဘဏအ်တိ9း4Zနး်များ ေလျာက့ျြခငး်တိ9ေ့Xကာင် ့ ဘRာေရးဆိ9ငရ်ာ 

အသံ9းစရိတ်များ ပိ9မိ9ကျဆငး်သာွးခဲရ့ြခငး် ြဖစပ်ါသည။် 

က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ အြခားေသာ အကျိ]းအြမတ်များ ရU5ိမZကိ9 တငြ်ပရလcင ်၂၀၂၁ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ်ကျပ် ၀.၅ ဘလီီယံ 

ရU5ိခဲT့ပီး၊ ၂၀၂၀ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ် ကျပ် ၁.၆ ဘလီီယံ ရU5ိခဲြ့ခငး် 45င်4့ Zငိး်ယ5ဥ်လcင ် ေလျာန့ညး်ခဲပ့ါသည။် 

ထိ9သိ9ေ့လျာန့ညး်ရသည် ့ အေXကာငး်အရငး်မ5ာ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ အေမရိကနေ်ဒeလာြဖင့ ် ေချးယVထားေသာ 
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ေ�ကးTမီများအေပeတွင ် 4ိ9ငင်ြံခားေငဖွလ5ယ်ြခငး်ေXကာင့မ်5 ရU5ိေသာအြမတ်ေင ွ နညး်ပါးေသာေXကာင် ့ ြဖစပ်ါသည။် 

ထိ9အ့ြပင ် ၂၀၂၁ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ပ9ဂံ ေဒသတွငU်5ိေသာ ရငး်45းီြမ�]ပ်45မံZများအား 

တနဖိ်9းြပနလ်ညသ်တ်မ5တ်ရာ မ5 အြမတ်ေင ွ ကျပ် ၁၁၃.၉ သနး် ရU5ိခဲပ့ါသည။် အေသးစတ်ိအချက်အလက်များမ5ာ 

ေအာက်ပါအတိ9ငး်  ြဖစပ်ါသည၊်၊ 

(MMK’000)  
HY 2021 

(Unaudited) 
 HY 2020 

(Unaudited) 

    
Fair value gain on investment properties 113,880  - 
Gains on foreign currency exchange, net  399,337  1,787,072 
(Loss)/Gain on disposal of property, and equipment  (14)  22,200 
Gains on write-off of unclaimed dividend -  3,164 
Write-off of payable 287  - 
Capital gains tax  -  (2,220) 
Write-off of investment in associate -  (187,363) 
Write-off of property and equipment  (14,949)  (58,734) 
 Total Other Gains  498,541  1,564,119 
  
 
၂၀၂၁ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ တဲွဖက်က9မ;ဏမီျား 45င့ ် ဖက်စပ်က9မ;ဏမီျားထမံ5 ရU5ိခဲေ့သာ အIZ ံးများ 

တိ9၏့ အေသးစတ်ိကိ9 ေအာက်ပါ အတိ9ငး် ခဲွြခမ်းစတ်ိြဖာ၍ တငြ်ပထားပါသည။် 

 

   Group Share of Profit/(Loss) 

  
(MMK'000) Stake HY 2021 

(Unaudited) 
HY 2020 

(Unaudited) 

Chindwin Holdings Pte. Ltd. 30.0% 104,777 (426,547) 

Meeyahta International Hotel Limited 20.0% 115,987 (104,636) 

FMIDecaux Company Limited 40.0% (356,982) 225,504 

CLW Development Limited 25.0% (312,471) - 

Thanlyin Estate Development Limited 30.0% (125,678) 286,385 

FMI Garden Development Limited 47.5% (5,529) (50,264) 

Pun Hlaing Links Services Company Limited 30.0% 1,443 1,393 

Kawthaung Hill Investment Limited 37.5% (392) - 

LSC-FMI Company Limited 50.0% (175) (214) 
Total Share of Losses   (579,020) (68,379) 

 
 
အထက်ပါ တဲွဖက်က9မ;ဏမီျား 45င့ ် ဖက်စပ်က9မ;ဏမီျား၏ အIZ ံး အြမတ်အား အချိ]းကျခဲွေဝကျခံရာတွင ် ၂၀၂၀ 

ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ်အIZ ံးေင ွကျပ် ၆၈.၄ သနး်U5ိခဲရ့ာ မ5 ၂၀၂၁  ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ်အIZ ံးေင ွကျပ် ၅၇၉.၀ သနး် 

ကိ9ရU5ိခဲပ့ါသည။် ထိ9သိ9 ့ အIZ ံးေင ွ  ပိ9မိ9ရU5ိလာရသည့ ်အဓိကအေXကာငး်ရငး်မ5ာ Thanlyin Estate Development Co., 

Ltd ၏ ရရနU်5ိများ (Accounts Receivable) အေပeတွင ် ဆံ9းIZ ံး4ိ9ငေ်ြခကိ9 uကိ]တငလ်ျာထားြခငး် 45င့ ် ေဆာက်လက်စ 

လ9ပ်ငနး်ပိ9ငပ်စ�ညး်များအေပeတွင ် ြဖစေ်ပeလာ4ိ9ငေ်သာ ဆံ9းIZ ံးမZများကိ9 uကိ]တငလ်ျာထားြခငး် များေXကာင့ြ်ဖစပ်ါသည။် 
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ထိ9အ့ြပင ် Chindwin Holdings Pte Ltd 45င် ့ Meeyahta International Hotel Ltd တိ9ထ့မံ5 4ိ9ငင်ြံခားေငေွXကး 

ေစျးကွက်တနဖိ်9းြပနလ်ညသ်တ်မ5တ်မZမ5 ရU5ိလာေသာ အကျိ]းအြမတ်အေနြဖင့ ် ၂၀၂၁ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ် ကျပ် 

၁၀၄.၈ သနး် 45င် ့ ၁၁၆.၀ သနး်တိ9ကိ့9 ရU5ိခဲေ့သာေXကာင် ့ ြဖစပ်ါသည။် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9 အေနြဖင့ ် FMIDecaux ၏ 

ရငး်45းီြမ�]ပ်45မံZမ5 ယခင ် ၂၀၂၀ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ် အြမတ်ေငကွျပ် ၂၅၅.၅ သနး် ရU5ိရာမ5 ယခ9 ၂၀၂၁  

ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ် အချိ]းကျအIZ ံးေငကွျပ် ၃၅၇.၀ သနး်ရU5ိခဲပ့ါသည။် ထိ9သိ9 ့ြဖစရ်သညမ်5ာ ြမနမ်ာ4ိ9ငင်၏ံ 

4ိ9ငင်ေံရးမတညT်ငမ်ိမZများေXကာင့ ် ရနက်9နT်မိ]Jအတွငး်U5ိ ေXကာ်ြငာလ9ပ်ငနး်များအပ်45မံZ သသိသိာသာ ကျဆငး်သာွးြခငး် 

ေXကာင့ြ်ဖစပ်ါသည၊်၊ ထိ9အ့ြပင ် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ၂၀၂၀ ြပည့4်5စ ် ဒဇီငဘ်ာလတွင ် အသစဖဲွ်Jစညး် ထVေထာငခဲ်ေ့သာ 

ဖက်စပ်က9မ;ဏတီစခ်9 ြဖစသ်ည့ ် CLW Development Limited (“JV Company”) ကိ9 FMI မ5 ၂၅% ပိ9ငဆ်ိ9ငT်ပီး၊ ၂၀၂၁ 

ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ်  အIZ ံးေင ွ ကျပ် ၃၁၂.၅ သနး်ကိ9 အချိ]းကျ ကျခံခဲပ့ါသည။် အIZ ံးေပeရသည် ့ အဓိက 

အေXကာငး်ရငး်မ5ာ လ9ပ်ငနး်စတငဖဲွ်Jစညး်သည် ့ကနဦးက9နက်ျစရိတ်များ၊ ဘRာေရး အသံ9းစရိတ်များ 45င် ့အစ9U5ယ်ယာ 

U5ငမ်ျားထမံ5 အေမရိကနေ်ဒeလာြဖင် ့ ရယVထားေသာ ေချးေငမွျား၏ 4ိ9ငင်ြံခားေငလဲွလ5ယ်မZေXကာင့ ် ြဖစေ်ပeလာသည် ့

ဆံ9းIZ ံးမZများကိ9 စာရငး်သင်က့ျခံရြခငး် ေXကာင်ြ့ဖစပ်ါသည။်  

 
အထက်ပါအေXကာငး်များေXကာင့ ် ရလဒအ်ေနြဖင် ့ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ် ၂၀၂၁ခ945စ ် မတ်လ ၃၁ ရက်တွင ် က9နဆ်ံ9းေသာ 

ေြခာက်လကာလအတွက် အသားတငအ်ြမတ်ေငကွျပ် ၁၅.၉ ဘလီီယံ ရU5ိခဲေ့သာေXကာင့ ် ၂၀၂၀ ခ945စ ်မတ်လ ၃၁ ရက် 

ေနတွ့င ် က9နဆ်ံ9းေသာ ေြခာက်လကာလအတွက် အသားတငအ်ြမတ်ေငကွျပ် ၁၂.၇ ဘလီီယံ 45င့ယ်5ဥ်လcင ် အြမတ်ေင ွ

တိ9းတက်ခဲပ့ါသည။် 

က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ် ၎ငး်၏ ကာလတိ9 ရငး်45းီြမ�]ပ်45မံZ (Availabel-for-sale) များအား တနဖိ်9းများ ြပနလ်ညသ်င်ရ့ာတွင ်

၂၀၂၀ ဘRာေရး 45စဝ်က်အတွငး် ကျပ် ၆၄.၂ သနး် အIZ ံးေပe ခဲT့ပီး ၂၀၂၁ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ် ကျပ် ၆၃၁.၈ သနး် 

ဆံ9းIZ ံးခဲပ့ါသည။် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ အဆိ9ပါရငး်45းီြမ�ပ်45မံZများအား တနဖိ်9းြပနလ်ညသ်င်မ့Z အေသးစတ်ိအား ေအာက်ပါ 

အတိ9ငး် တငြ်ပထားပါသည။်  

 
Investments 
(MMK'000) 

Carrying Value 
Before Adjustment 

Fair Value 
Adjustment 

Carrying Value 
after Adjustment 

MTSH 2,380,961 (128,701) 2,252,260 
Memories Group 1,602,560 (503,101) 1,099,459 
Total 3,983,521 (631,802) 3,351,719 

 
အထက်ေဖာ်ြပပါ တနဖိ်9းြပနလ်ညသ်င်ြ့ခငး်ေXကာင် ့ ြဖစေ်ပeလာသည် ့ အIZ ံးများမ5ာ YSX တွင ် စာရငး်ဝငထ်ားသည် ့

Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd (“MTSH”) 45င့ ်SGX တွင ်စာရငး်ဝငထ်ားသည့ ်Memories Group 

Limited (“Memories Group)  တိ9တွ့င ် ရငး်45းီြမ�]ပ်45ထံားေသာ အစ9U5ယ်ယာေစျးကွက်ေပါက်ေစျးများ ကျဆငး်ြခငး် 

ေXကာင်ြ့ဖစေ်ပeလာသည့ ်တနဖိ်9းသင့အ်IZ ံး ြဖစပ်ါသည။် 

 
၂၀၂၁ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ်က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ်တဲွဖက်က9မ;ဏမီျားထမံ5 အချိ]းကျခံရသည် ့အIZ ံးေင ွကျပ် ၅.၁ ဘလီီယံ 

ြဖစေ်ပe ခဲပ့ါသည။် ထိ9သိ9 ့ အIZ ံးေငအွချိ]းကျခံရသည် ့အဓိက အေXကာငး်ရငး်မ5ာ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ တဲွဖက်က9မ;ဏမီျားU5ိ 

4ိ9ငင်ြံခားေငစွာရငး်အား ြမနမ်ာကျပ်ေငြွဖင့ ် ေြပာငး်လဲစာရငး်သင့ရ်ာမ5 ြဖစေ်ပeလာေသာ စာရငး်ည�4ိZငိး်ေဆာငရွ်က်ချက် 

များေXကာင့ြ်ဖစပ်ါသည၊်၊ ထိ9ရလဒအ်ေနြဖင် ့ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ စ9စ9ေပါငး် အြခားဝငေ်ငမွ5ာ  ၂၀၂၀ ဘRာေရး 



 
 

6 
 

45စဝ်က်အတွငး် ရU5ိခဲေ့သာ ကျပ် ၁၈.၃ ဘလီီယံ 45င့4် Zငိး်ယ5ဥ်လcင ်၂၀၂၁ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ်ကျပ် ၁၀.၂ ဘလီီယံသာ 

ရU5ိခဲသ့ည်အ့တွက် ဝငေ်င ွ၄၄.၃% ကျဆငး်ခဲပ့ါသည။်  

 
အထက်ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များအေပeအေြခခံ၍ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ်၂၀၂၁ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ်အစ9U5ယ်ယာ 

U5ငမ်ျား45င်သ့က်ဆိ9ငသ်ည် ့ အသားတငအ်ြမတ်ေင ွ ကျပ် ၈.၆ ဘလီီယံကိ9 ရU5ိခဲT့ပီး၊ ၂၀၂၀ ဘRာေရး 45စဝ်က်တွင ်

ရU5ိခဲေ့သာ ကျပ် ၃.၀ ဘလီီယံ 45င်4့ Zငိး်ယ5ဥ်ပါက တိ9းတက်ခဲပ့ါသည။်  

 

၂၀၂၁ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ် အြမတ်ရU5ိခဲသ့ြဖင့ ် က9မ;ဏ၏ီ အစ9U5ယ်ယာU5ငမ်ျား45င်သ့က်ဆိ9ငသ်ည် ့ တစစ်9အေပe 

ရU5ိသည်အ့ေြခခံဝငေ်င ွ(Basic EPS) မ5ာ ၂၆၉ ကျပ် ြဖစသ်ည့အ်တွက် ၁၄၂.၃% အထ ိတိ9းတက်ခဲပ့ါသည။်  U5ယ်ယာတစစ်9 

အတွက် ေလျာက့ျရU5ိမည့ ် ဝငေ်င ွ (Diluted EPS) မ5ာ ၂၁၄ ကျပ် ြဖစပ်ါသည။် Diluted EPS အား 

ေနာငတွ်ငထ်9တ်ေဝေပးရမည့ ်အစ9U5ယ်ယာများအား ၂၀၂၁ခ945စ ်မတ်လ ၃၁ရက်တွင ်ထ9တ်ေဝTပီးအေနအထား 45င့ ်ပcမ်းမc 

အေြခခံတွက်ချက်ထားြခငး်ြဖစပ်ါသည၊်၊ 

 
က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ဘRာေရးအေြခအေန အ45စခ်ျ]ပ်စာရငး်U5ငး်တမ်း ကိ9 ၂၀၂၀ ြပည်4့5စ၊် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ်

က9နဆ်ံ9းသည် ့ယခငဘ်Rာေရး45စ ်အေြခအေန 45င့ ်ေအာက်ပါအတိ9ငး် ပVးတဲွေဖာ်ြပအပ်ပါသည။် 

 
Summary of Group Balance Sheet 

  As at 31-Mar-2021 As at 30-Sep-2020 % Change 
(MMK’000) (Unaudited)  (Audited)    
ASSETS       
Total current assets 3,192,774,645 3,059,673,392 4.4% 
Total non-current assets 575,503,059 552,711,392 4.1% 
Total assets 3,768,277,704 3,612,384,784 4.3% 
 
LIABILITIES 

      

Total current liabilities 3,246,621,461 3,101,233,435 (4.7%) 
Total non-current liabilities 5,475,779 5,168,789 (5.9%)  
Total liabilities 3,252,097,240 3,106,402,224 (4.7%) 
    
NET ASSETS 516,180,464 505,982,560 2.0% 

 
EQUITY 
Equity attributable to the equity 
owners of the Company 

 
 

406,001,517 

 
 

403,109,321 

 

Non-controlling interest 110,178,947 102,873,239  
Total equity                516,180,464 505,982,560 2.0% 

 

စ9စ9ေပါငး် လက်ငငး်ရပိ9ငခွ်င့မ်ျားသည ်၂၀၂၀ ြပည်4့5စ ်စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ်   ကျပ် ၃,၀၅၉.၇ ဘလီီယံ U5ိခဲရ့ာမ5 

၂၀၂၁ ခ945စ ်မတ်လ ၃၁ ရက်ေနတွ့င ်ကျပ် ၃,၁၉၂.၈ ဘလီီယံအထ ိတိ9းတက်လာခဲပ့ါသည။် ထိ9သိ9 ့ တိ9းတက်လာရသည့ ်

အဓိကအေXကာငး်ရငး်မ5ာ ဘRာေရး ဝနေ်ဆာငမ်ZကRတွင ် Iိ9းမဘဏ၏် ထ9တ်ေချးေငအွမျိ]းမျိ]း၊ ေငသွားလက်ကျန ်

များ၊ ရရနU်5ိများ (Trade & other receivables) တိ9ေ့Xကာင် ့ြဖစပ်ါသည။် 
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စ9စ9ေပါငး် လက်ငငး်မဟ9တ်ေသာ ရပိ9ငခွ်င့မ်ျားသည ် ၂၀၂၀ ြပည်4့5စ ် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ်  ကျပ် ၅၅၂.၇ 

ဘလီီယံ U5ိခဲရ့ာမ5 ၂၀၂၁ ခ945စ ် မတ်လ ၃၁ ရက်ေနတွ့င ် ကျပ် ၅၇၅.၅  ဘလီီယံ သိ9 ့ အနညး်ငယ် ြမင်တ့က်ခဲပ့ါသည။် 

ထိ9သိ9 ့ြမင့တ်က်လာရသည် ့ အေXကာငး်ရငး်မ5ာ Iိ9းမဘဏအ်ေနြဖင့ ် အစိ9းရေငတိွ9က်စာချ]ပ်များ (Treasury bills and 

Treasury bonds) တိ9တွ့င ် ထပ်မံရငး်45းီြမ�]ပ်45ြံခငး်၊ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9 မ5 Yoma Central စမံီကိနး်တွင ်

ထပ်တိ9းရငး်45းီြမ�]ပ်45မံZများ ထည့ဝ်ငြ်ခငး် 45င် ့ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ တဲွဖက်က9မ;ဏမီျားသိ9 ့ ရငး်45းီြမ�]ပ်45မံZ ထည့ဝ်င ် ေငအွား 

uကိ]တငစ်ိ9က်ထ9တ်ေပးြခငး် များေXကာင်ြ့ဖစပ်ါသည။် 

 
စ9စ9ေပါငး်  လက်ငငး်ေပးရန ်တာဝနမ်5ာ ၂၀၂၀ ြပည်4့5စ ်စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ် U5ိေသာ ကျပ် ၃,၁၀၁.၂ ဘလီီယံ 

45င်4့ Zငိး်ယ5ဥ်လcင ်၂၀၂၁ ခ945စ ်မတ်လ ၃၁ ရက်ေနတွ့င ်ကျပ် ၃,၂၄၆.၆ ဘလီီယံ သိ9 ့ တိ9းလာပါသည။် ထိ9သိ9 ့ တိ9းလာရသည့ ်

အဓိကအေXကာငး်ရငး်မ5ာ Iိ9းမဘဏမ်5 ေငေွချးသက်ေသခံ လက်မ5တ်များကိ9 ြပနလ်ညဝ်ယ်ယVရန ် uကိ]တငက်တိြဖင့ ်

ေရာငး်ချခဲြ့ခငး် (repo) 45င့ ် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ဘRာေရးဝနေ်ဆာငမ်ZကRမ5 အြခားရရနU်5ိများ (Trade & other 

receivables) တိ9းလာြခငး်ေXကာင်ြ့ဖစပ်ါသည။်  

 
စ9စ9ေပါငး် လက်ငငး်မဟ9တ်ေသာ ေပးရနတ်ာဝနမ်ျားမ5ာ ၂၀၂၀ ြပည်4့5စ ် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ်  ကျပ် ၅.၂ 

ဘလီီယံ U5ိရာမ5 ၂၀၂၁ ခ945စ ်မတ်လ ၃၁ ရက်ေနတွ့င ်ကျပ် ၅.၅ ဘလီီယံသိ9 ့ အနညး်ငယ် ြမင့တ်က်လာခဲပ့ါသည။်  

 
အစ9U5ယ်ယာU5ငမ်ျား၏ အသားတငပိ်9ငဆ်ိ9ငမ်Zသည ်  ၂၀၂၀ ြပည်4့5စ ် စက်တငဘ်ာလ ၃၀ ရက်ေနတွ့င ်  ကျပ် ၄၀၃.၁ 

ဘလီီယံ ြဖစခဲ်T့ပီး ၂၀၂၁ ခ945စ ် မတ်လ ၃၁ ရက်ေနတွ့င ် ကျပ် ၄၀၆.၀ ဘလီီယံ သိ9 ့ တိ9းတက်လာခဲပ့ါသည။် ထိ9သိ9 ့ 

တိ9းတက်လာသည် ့ အဓိက အေXကာငး်ရငး်မ5ာ ၂၀၂၁ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ် အသားတင ် အြမတ်ေင ွ ၁၅.၉ ဘလီီယံ 

တိ9းတက်ရU5ိခဲေ့သာေXကာင် ့ြဖစပ်ါသည။်  

 

၂၀၂၁ခ945စ ် မတ်လ ၃၁ရက်ေနအ့ထ ိ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏မတညရ်ငး်45းီေင ွ ၂.၀% တိ9းတက်လာရသည့ ် အေXကာငး်အရငး်မ5ာ 

လက်ေအာက်ခံက9မ;ဏတီစခ်9ြဖစသ်ည့ ် ဘဏဝ်နေ်ဆာငမ်Zလ9ပ်ငနး်၏ အစ9U5ယ်ယာဝငမ်ျား ေြပာငး်လဲမZေXကာင့ ်

ြဖစပ်ါသည၊်၊ 

 
၂၀၂၁ ခ945စ ် မတ်လ ၃၁ ရက်ေနအ့ထ ိ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ေငသွား45င် ့ ဘဏလ်က်ကျနမ်5ာ အXကမ်းအားြဖင် ့ ကျပ် ၅၉၉.၂ 

ဘလီီယံ U5ိပါသည။် က9မ;ဏ၏ီ ေငစွာရငး်U5ငး်တမ်း အ45စခ်ျ]ပ်ကိ9 ေအာက်ပါအတိ9ငး် တငြ်ပအပ်ပါသည ်-  

 
Summary of Group Cash Flow Statement 
 

(MMK'000) HY 2021 HY 2020 % change 

 (Unaudited) (Unaudited)  

Net cash provided by/(used in) operating 
activities  96,322,799                     (18,064,012) 633.2% 

Net cash provided by investing activities 49,775,960 25,594,849 94.5% 

Net cash provided by financing activities 3,647,076 136,568,334 (97.3%) 

Net increase in cash and cash equivalents 149,745,835  144,099,171  3.9% 

Cash and cash equivalents at beginning of the 
period 449,486,803  384,154,922  17.0% 

Cash and cash equivalents at the end of the 
period  599,232,638  528,254,093 13.4% 
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က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ေငသွားလက်ကျနမ်5ာ ၂၀၂၀ ြပည်4့5စ ်မတ်လ ၃၁ ရက်ေနတွ့င ် ကျပ် ၅၂၈.၃  ဘလီီယံ U5ိခဲရ့ာမ5 ၂၀၂၁ ခ945စ ်

မတ်လ ၃၁ ရက်ေနတွ့င ်  ကျပ် ၅၉၉.၂ ဘလီီယံအထ ိU5ိခဲသ့ည်အ့တွက် ၁၃.၄% တိ9းတက်ခဲပ့ါသည။်  က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ 

ေငစွာရငး်U5ငး်တမ်းတွင ် ေဖာ်ြပထားေသာ ေငသွားလက်ကျနအ်များစ9မ5ာ Iိ9 းမဘဏမ်5 ေငလွက်ကျနမ်ျား ြဖစပ်ါသည။် 

၂၀၂၁ ခ945စ ်မတ်လ ၃၁ ရက်ေနအ့ထ ိက9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ်လ9ပ်ငနး်လညပ်တ်မZဆိ9ငရ်ာ လ9ပ်ရပ်များအတွက် ကျပ် ၉၆.၃ 

ဘလီီယံ ကိ9 သံ9းစွခဲဲT့ပီး အဓိကအားြဖင့ ်  Iိ9 းမဘဏမ်5 ေငေွချးသက်ေသခံ လက်မ5တ်များကိ9 ြပနလ်ညဝ်ယ်ယVရန ်

uကိ]တငက်တိြဖင့ ် ေရာငး်ချခဲြ့ခငး် (repo) ေXကာင့ ် ြဖစပ်ါသည။် ရငး်45းီြမ�]ပ်45မံZ ဆိ9ငရ်ာ လ9ပ်ရပ်များမ5 ရU5ိခဲေ့သာ 

အသားတင ်ေငသွားစးီဆငး်မZမ5ာ ၂၀၂၀ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ်ကျပ် ၂၅.၆ ဘလီီယံU5ိခဲရ့ာမ5 ၂၀၂၁ ဘRာေရး45စဝ်က်တွင ်

ကျပ် ၄၉.၈ ဘလီီယံသိ9 ့ တိ9းလာခဲပ့ါသည။် ထိ9သိ9 ့ တိ9းလာရသညမ်5ာ အဓိကအားြဖင့ ် Iိ9 းမဘဏ၏် 

အစိ9းရေငတိွ9က်စာချ]ပ်များ 45င့ ်အြခားေသာ ေငေွချးသက်ေသခံ လက်မ5တ်များကိ9 ေရာငး်ချခဲ ့ြခငး်ေXကာင့ ်ြဖစပ်ါသည။်  

ဘRာေရးဆိ9ငရ်ာလ9ပ်ရပ်များမ5ရU5ိခဲေ့သာ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ အသားတင ်ေငသွား မ5ာ ၂၀၂၁ ခ945စ ်မတ်လ ၃၁ ရက်ေနတွ့င ်

က9နဆ်ံ9းေသာ ေြခာက်လတာ ကာလတွင ်ကျပ် ၃.၇ ဘလီီယံU5ိခဲပ့ါသည၊်၊ 

 
သံCးသပ်ချက!်"င် ့အနာဂတေ်မIာ်မ"န်းချကမ်ျား 

 

အေြခအေန!"င် ့သကေ်ရာကမ်Jများ 

၂၀၂၁ ခ945စ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနမ့5စတင၍် ြပညတွ်ငး် စးီပွားေရးလ9ပ်ငနး်များ 45င် ့ က9နသ်ယ်ွမZများသည ်

လVထ9လZပ်U5ားမZ၊ ြပညသ်Vဆ့4¥ေဖာ်ထ9တ်မZ၊ ဘဏလ်9ပ်ငနး်၊ သယ်ယVပိ9ေ့ဆာငမ်Zလ9ပ်ငနး် 45င် ့ အငတ်ာနက်ဝနေ်ဆာငမ်Zများ 

အပါအဝင ် မU5ိမြဖစလိ်9အပ်ေသာ ြပညသ်Vဝ့နေ်ဆာငမ်Zများ ြပတ်ေတာက်မZတိ9ေ့Xကာင် ့ များစွာထခိိ9က်နစန်ာခဲပ့ါသည။် 

အထက်ပါအေXကာငး်များေXကာင့ ် COVID-19  ဒ9တိယလZငိး်၏ စနိေ်ခeမZများအား ရငဆ်ိ9ငေ်နရဆ ဲ အေြခအေနများ 

ကိ9လညး် ပိ9မိ9 ဆိ9းရွားေစခဲပ့ါသည။် ထိ9ေ့Xကာင့ ် ၂၀၂၁ ခ945စ၊် မတ်လ ၂၆ ရက်ေနတွ့င ် ကမ¦ာဘ့ဏက် ြမနမ်ာစ့းီပွားေရး 

ကRကိ9 မVလ ၂၀၂၀ ြပည်4့5စ၊် ေအာက်တိ9ဘာလ ၂၀ရက်ေန ့ ထ9တ်ြပနခ်ျက်အရ ၅.၉% တိ9းတက်မညဟ်9ခန်မ့5နး်ခဲ ့ရာမ5 ၁၀ 

ရာခိ9င4်Zနး်ခန် ့ ကျဆငး်သာွးလိမ့်မညဟ်9 ေြပာငး်လဲ ခန ့မ်5နး်ခဲပ့ါသည။် 

 
လVမZစးီပွားေရးကRအတွငး် မU5ိမြဖစလိ်9အပ်ေသာ ြပညသ်Vဝ့နေ်ဆာငမ်Zများသည ်ေအာက်ပါအတိ9ငး် သသိာထငU်5ားစွာ 

ထခိိ9က်မZများ ြဖစေ်ပe ခဲပ့ါသည။်  

 
- ဘဏ်ဝန်ေဆာငမ်Jများ ပံCမ"န်မလညပ်တ!်ိCငြ်ခငး်။ ၂၀၂၁ ခ945စ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလ မ5  ဧTပီလအတွငး် ဘဏ၀်နထ်မ်း 

များသည ်လVထ9ဆ4¥ထ9တ်ေဖာ်မZများတွင ်ပါဝငေ်သာေXကာင့ ်မU5ိမြဖစလိ်9အပ်ေသာ ဘဏလ်9ပ်ငနး် ၀နေ်ဆာငမ်Zများ 

ြဖစသ်ည့ ် ေငေွချးြခငး်၊ ေငလဲ̈ွြခငး်45င့ ် ဘဏအ်ချငး်ချငး် ေငေွပးေချြခငး် စသညတိ်9ကိ့9 ေဆာငရွ်က်ရန ် များစွာ 

ခက်ခဲေစခဲပ့ါသည။် အချိ]Jေသာ ဘဏလ်9ပ်ငနး်၀နေ်ဆာငမ်Zများအား ဧTပီလက9နတွ်င ် ြပနလ်ညလ်ညပ်တ်4ိ9ငခဲ်ေ့သာ် 

လညး် ဘဏေ်ချးေငထွ9တ်ေပး4ိ9ငမ်Zတွင ်အကန ့အ်သတ်များဆက်လက်U5ိေနေသာေXကာင့ ်ဘဏေ်ချးေငအွေပe မ5ီခိ9၍ 

အမ်ိခနး်များ ဝယ်ယVXကေသာ Customer များ အေပe များစွာ သက်ေရာက်မZU5ိခဲပ့ါသည။် 

 
- ေငသွားြပတလ်တမ်JဆိCငရ်ာအခကခဲ်များ။ ေငသွားထ9တ်ယVြခငး်အား သတီငး်တစပ်တ်လcင ် လVပ9ဂ©ိ]လ်တစဦ်း 

အတွက် ကျပ် (၂) သနး်45င် ့က9မ;ဏအီဖဲွJအစညး်များအတွက် ကျပ် (၂၀) သနး်အထသိာ  ထ9တ်ယV4ိ9ငသ်ည့ ်ကန ့သ်တ် 

စညး်မျ\းများU5ိြခငး်ေXကာင် ့ ေငသွားလညပ်တ်မZ သသိသိာသာ ေလျာန့ညး်သာွးပါသည။် ဘဏမ်ျားမ5 ေငသွား 
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ထ9တ်ယV4ိ9ငမ်Zအား ယံ9Xကညအ်ားကိ9းရန ် ေလျာန့ညး်ြခငး်ေXကာင် ့ ဘဏမ်ျားသိ9 ့ ေငသွားြပနလ်ညစ်းီဝငမ်Z မU5ိဘ ဲ

စးီပွားေရးကRသည ် ေငသွားအေြခြပ]စးီပွားေရးသိ9 ့ အလျငအ်ြမန ် ြပနလ်ညေ်ရာက်U5ိသာွးခဲပ့ါသည။် ထိ9ြဖစရ်ပ် 

သည ်က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ဘဏလ်9ပ်ငနး် လညပ်တ်မZ စွမ်းရညကိ်9 uကီးမားစွာ သက်ေရာက်မZU5ိခဲပ့ါသည။် 

 
- အငတ်ာနက ်ကန ့်သတမ်J ။ ၂၀၂၁ ခ945စ ်ဧTပီလမ5 စ၍ 4G မိ9ဘိ9ငး်  အငတ်ာနက် အသံ9းြပ]မZကိ9 ရပ်ဆိ9ငး်ခဲေ့သာေXကာင် ့

Iိ9 းမဘဏ၏် စမတ်ဘဏလ်9ပ်ငနး် အက်ပလီေကးU5ငး် 45င့ ် Wave Money အက်ပလီ ေကးU5ငး် ဝနေ်ဆာငမ်Zကိ9 

သံ9းစွသဲVများ45င့ ်ေအးဂျင့မ်ျားသည ်အငတ်ာနက်ကွနယ်က်ကိ9 ချိတ်ဆက်4ိ9ငြ်ခငး်မU5ိေသာေXကာင့ ် ဒစဂ်ျစတ်ယ်ဘဏ ်

လ9ပ်ငနး်45င့ ် ေငေွXကးဝနေ်ဆာငမ်Zလ9ပ်ငနး်များကိ9များစွာ ထခိိ9က်ေစခဲပ့ါသည။် ထိ9ြဖစရ်ပ်ေXကာင် ့ ဒစဂ်ျစတ်ယ် 

ဘဏလ်9ပ်ငနး်၀နေ်ဆာငမ်Zအား ယံ9Xကညသ်ံ9းစွမဲZေလျာက့ျTပီး ေငသွားလိ9အပ်ချက်ကိ9  ပိ9မိ9ြမင်မ့ားေစခဲပ့ါသည။် ၂၀၂၁ 

ခ945စ ်ေမလ အဆနး်ပိ9ငး်မ5စ၍ ၎ငး်အက်ပလီေကးU5ငး် 45စခ်9လံ9းကိ9 4Gမိ9ဘိ9ငး် အငတ်ာနက် ကွနယ်က်များ၌ ြပနလ်ည ်

အသံ9းြပ]4ိ9ငခဲ်T့ပီး ယခငအ်ေနအထားသိ9 ့ ြပနေ်ရာက်ေအာင ်ေမcာ်လင့u်ကိ]းပမ်းလcက်U5ိပါသည။် 

 
- မ-"ိမြဖစလ်ိCအပ်ေသာ အေြခခံ၀န်ေဆာငမ်Jများြပတေ်တာကြ်ခငး်။ ြပညသ်Vများအတွက် မU5ိမြဖစလိ်9အပ်ေသာ 

ေဆးဘက်ဆိ9ငရ်ာပညာU5ငမ်ျား၊ ဘဏ၀်နထ်မ်း များ45င့ ် အစိ9းရ၀နထ်မ်းများအပါအဝင ် ပ9ဂ©လိကဝနထ်မ်း 

အများအြပား၏ ၀နေ်ဆာငမ်Zများသညလ်ညး် ြပတ်ေတာက်ခဲပ့ါသည။် ထိ9ေ့Xကာင့ ်သက်ဆိ9ငရ်ာအာဏာပိ9င ်များထမံ5 

ရယVရမည် ့ ခွင့ြ်ပ]ချက်များ (ဥပမာ ေဆာက်လ9ပ်ေရး ပါမစမ်ျား45င့ ် အေကာက်ခွနU်5ငး်လငး်မZများ) 45င် ့ မU5ိမြဖစ ်

လိ9အပ်ေသာ အေြခခံ၀နေ်ဆာငမ်Zများသည ် ေ45းေကွးသာွးြခငး် သိ9မ့ဟ9တ် လံ9းဝရပ်ဆိ9ငး်သာွးြခငး်တိ9 ့ ြဖစေ်ပe 

ခဲပ့ါသည။် 

က9မ;ဏအီ9ပ်စ9အေန 45င် ့ ေမcာ်မ5နး်4ိ9ငစွ်မ်းU5ိသည် ့ အနာဂတ်ကာလအတိ9ငး်အတာတစခ်9အတွက် စးီပွားေရးလ9ပ်ငနး်များ 

အေပe အနညး်45င်အ့များ အကျိ]းသက်ေရာက်မညဟ်9 ေအာက်ပါအတိ9ငး်ခန်မ့5နး်ထားပါသည။် 

 
- ဘဏ်လCပ်ငန်း၀န်ေဆာငမ်Jများ (PိC းမဘဏ်) ။ ၂၀၂၁ ခ945စ၊် ေမလအေစာပိ9ငး်မ5စ၍ အများြပညသ်Vအတွက် Flexi 

Cash Deposit Account ဟ9ေခeေသာ ေငစွာရငး် အမျိ]းအစား အသစတ်စခ်9ကိ9 ဖွင့လ်5စေ်ပးခဲြ့ခငး်ြဖင့ ်

ဘဏလ်9ပ်ငနး်၀နေ်ဆာငမ်Zများကိ9 တြဖညး်ြဖညး် ြပနလ်ညI်9နး်ထလာ4ိ9ငခဲ်ေ့သာ်လညး် ေငသွားြပတ်လပ် 

ေနမZသည ်ဘဏလ်9ပ်ငနး်ဝနေ်ဆာငမ်Zများ အြပည့အ်ဝ ြပနလ်ညေ်ကာငး်မွနလ်ာေစေရးအတွက် စနိေ်ခeမZအြဖစ ်

ဆက်လက်U5ိေနဦးမညြ်ဖစပ်ါသည။် ထိ9အ့ြပင ် စးီပွားေရးလ9ပ်ငနး်များ၏ ပံ9မ5နလ်ညပ်တ်4ိ9ငမ်Z ဆက်လက် 

ေ45ာင့ ်ေ45းြခငး်ေXကာင့ ်ဘဏမ်5 ေချးေငရွယVထားေသာ Customer များ၏ အတိ9းေပးဆပ်4ိ9ငမ်Z 45င့ ်ေချးေငမွျား 

ကိ9 ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်4ိ9ငစွ်မ်းကိ9လညး် ထခိိ9က်ေစခဲပ့ါသည။် Iိ9းမဘဏသ်ည ် အဆိ9ပါ Customer များ၏ 

အခက်အခဲ များကိ9ေကျာ်လ̈ား 4ိ9ငရ်နအ်တွက် ေြဖေလcာမ့Zများ 45င့ ် အေထာက်အပ့ံများြဖင် ့ ကVညေီြဖU5ငး် 

ေပးလျက်U5ိသညမ်က မေသချာမေရရာေသာ စးီပွားေရးအေြခအေနတွင ်ဘဏအ်ား ဆံ9းIZ ံး4ိ9ငေ်ြခ မ5 ကာကွယ် 

4ိ9ငရ်န ်uကိ]တငစ်မံီ ေဆာငရွ်က်ထားပါသည။် 

 
- ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်-"ာကမ်J (ပန်းလJငိေ်ဆးPံCများ) ။ ပနး်လZငိေ်ဆးIံ9သည ် ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်U5ာက်မZ 

ကRတွင ် ၀နေ်ဆာငမ်Zများ ြပတ်ေတာက်ြခငး်ေXကာင့ ် Xကံ]ေတွJရေသာ စနိေ်ခeမZများကိ9 ေကျာ်လ̈ား4ိ9ငေ်သာ် 
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လညး် ေဆးIံ9၏ ပံ9မ5နဝ်နေ်ဆာငမ်Zလ9ပ်ငနး်များလညပ်တ်မZကိ9 ထခိိ9က်ခဲေ့သာေXကာင် ့ ပနး်လZငိေ်ဆးIံ9၏ 

၀ငေ်ငစွးီဆငး်မZကိ9လညး် ေလျာန့ညး်ေစခဲပ့ါသည။် 

 
- အမ်ိရာေဖာ်ထCတတ်ညေ်ဆာကမ်Jများ (Star City and City Loft West) ။ Star City U5ိ City Loft 45င့ ်Star Villas 

အမ်ိရာများတွင ် ေရာငး်ချထားေသာ အမ်ိခနး်များအတွက် ေဆာက်လ9ပ်ေရးလ9ပ်ငနး်များကိ9 ဆက်လက်  

ေဆာငရွ်က်သာွးမညြ်ဖစT်ပီး ေဆာက်လ9ပ်ေရးလ9ပ်ငနး်လညပ်တ်မZသည ်ပံ9မ5နထ်က် ေ45းေကွးေနမည ်ြဖစသ်ည၊်၊ 

ထိ9ေ့နာက် ေရာငး်ချTပီး အခနး်များအတွက် မရU5ိေသးေသာ ၀ငေ်ငမွျားကိ9လညး် ေဆာက်လ9ပ်မZTပီးစးီသည4်5င့ ်

အမc က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ ဘRာေရး ရလဒတွ်င ် ပါဝငလ်ာမညြ်ဖစသ်ည။် ေဆာက်လ9ပ်ခွင်ပ့ါမစမ်ျား 

ေ45ာင့ေ်45းြခငး်45င့ ် ရနက်9နT်မိ]J လZငိသ်ာယာTမိ]Jနယ်တွင ် ေဈး4Zနး်သင်တ့င်ေ့သာတိ9က်ခနး်များ ဝယ်လိ9အား 

မေသချာမေရရာမZတိ9 ့ ေXကာင့ ်City Loft West အမ်ိရာစမံီကိနး် တညေ်ဆာက်မZအား ယာယီေI¨Jဆိ9ငး်ခဲပ့ါသည။် 

 
- အမ်ိရာဝန်ေဆာငမ်Jများ ။ ၂၀၂၁ ခ945စ ် ၊ ေအာက်တိ9ဘာလ ေနာက်ပိ9ငး်အတွက် အမ်ိရာ င5ားရမ်းမZများသည ်

ဆက်လက်U5ိေနမညဟ်9 ခန ့မ်5နး်ထားU5ိTပီး စးီပွားလ9ပ်ငနး်များအတွက် င5ားရမ်းြခငး်သညလ်ညး် ပိ9မိ9များြပား 

လာလိမ့်မညဟ်9 ခန်မ့5နး်ထားပါသည။် Dulwich College ေကျာငး်ဝနး်ကိ9 Iံ9 းအေဆာက်အဦအြဖစ ်ေြပာငး်လဲ 

အသံ9းချမည ် ြဖစT်ပီး ယခငက် Iံ9းအေဆာက်အဦ အြဖစယ်ာထားေသာ Star Hub ကိ9 အဓိက 

င5ားရမ်းသVများကပင ် အဆိ9ပါ ေကျာငး်ဝနး်ကိ9 Iံ9 းအေဆာက်အဦအြဖစ ် ေြပာငး်ေI¨J င5ားရမ်းရန ်

သေဘာတVထားTပီး ြဖစပ်ါသည။် Star City တွင ်  စးီပွားေရးဆိ9ငရ်ာတညေ်ဆာက်မZ အစအီစဥ်များကိ9 ယာယီ 

ေI¨Jဆိ9ငး်ထားြခငး် 45င် ့ Dulwich ေကျာငး်ကိ9 ေခတ ပိတ်ထားြခငး်တိ9သ့ည ် က9မ;ဏ၏ီဘRာေရး ရလဒအ်ေပe 

ေရတိ9ကာလတွင ်သသိာေသာ သက်ေရာက်မZU5ိမညမ်ဟ9တ်ပါ။ 

 
- အမ်ိရာေဖာ်ထCတတ်ညေ်ဆာကေ်ရး (Yoma Central) ။  မေသချာမေရရာေသာ စးီပွားေရးအေြခအေနတွင ်

Yoma Central စမံီကိနး်သည ် အြခားေသာအuကီးစား ေဆာက်လ9ပ်ေရးစမံီကိနး်များနညး်တV ကာလတိ9 45င့ ်

ကာလအတိ9ငး်အတာတစခ်9အထ ိယာယီရပ်ဆိ9ငး်ထားမည ်ြဖစသ်ည။် ထိ9ေ့နာက် ေဆာက်လ9ပ်ေရးလ9ပ်ငနး်ခွင ်

တွင ်လံ9ြခံ]မZU5ိေစရန ်45င့ ်လ9ပ်ငနး်များယာယီ ရပ်ဆိ9ငး်ထားရနအ်တွက်  အဓိက လ9ပ်ငနး်ကနထ်Iိ9က်တာများ 45င့ ်

ည�4ိZငိး် သေဘာတVညမီZများ ရU5ိထားTပီးြဖစသ်ည။် U5ယ်ယာU5ငမ်ျား45င့ ်စမံီကိနး်TမီU5ငမ်ျားသည ်စမံီကိနး် ေချးေင ွ

များအတွက် (က9မ;ဏအီေပeဝနထ်9ပ်မU5ိေစရနက်န ့သ်တ်ြခငး်ြဖင့)်  ြပနလ်ည ် ေဆွးေ4းွလျက်U5ိXကသည။် 

စမံီကိနး်45င့ ်သက်ဆိ9ငသ်V အားလံ9းသည ်ေစျးကွက် အေြခအေနကိ9 ြပနလ်ညသ်ံ9းသပ်ရန ်45င့ ်အေြခအေနများ 

ြပနလ်ညေ်ကာငး်မွနလ်ာသည်အ့ခါ  ေဆာက်လ9ပ်ေရး 45င့ ် ေငေွXကးေထာက်ပ့ံမZ စမံီချက်တိ9ကိ့9 ြပငဆ်င ်

သတ်မ5တ်4ိ9ငေ်ရးအတွက် အြပ]သေဘာေဆာငေ်သာ ေဆွးေ4းွမZများ ြပ]လ9ပ်ေနXကသည။် 

 
- ခရီးသာွးလCပ်ငန်းက( (Memories Group): ။ 4ိ9ငင်အံတွငး် မေသချာမေရရာမZများ၊ 4ိ9ငင်ြံဖတ်ေကျာ် 

ခရီးသာွးလာမZ ကန်သ့တ်ချက်များ၊ သတငး်မီဒယီာတွင ်အေြခအေနဆိ9းဝါးသညဟ်9 ေဖာ်ြပချက်များ U5ိေနသည် ့

အတွက် ၂၀၂၁ ခ945စအ်တွငး် ြမနမ်ာ4ိ9ငင်သံိ9 ့  4ိ9ငင်တံကာခရီးသာွးများ ၀ငေ်ရာက်လာရန ်ေမcာ်လ၍မရ4ိ9ငေ်သာ 

အေြခအေနသာU5ိပါေသးသည၊်၊ ြပညတွ်ငး် ခရီးသာွးများ 45င့ ်အခမ်းအနားပဲွများအတွက် ဝနေ်ဆာငမ်Zမ5 ရU5ိမည့ ် 
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၀ယ်လိ9အား သညလ်ညး် ဆက်လက် နညး်ပါး ေနမညဟ်9 ေမcာ်လင်ရ့ပါသည။် ရလဒအ်ေနြဖင့ ် Memories 

Group သည ်၎ငး်၏စးီပွားေရး ခန ့မ်5နး်ချက်များကိ9 သသိသိာသာ ေလcာခ့ျထားပါသည။် 

ဆကလ်ကလ်Cပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား !"င် ့အနာဂတအ်လားအလာ 

၂၀၂၁ ခ945စ ် ၊ မတ်လ ၃၁ ရက်ေနတွ့င ်က9နဆ်ံ9းသာွးေသာ ေြခာက်လတာကာလအတွငး် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ်ေကာငး်မွန ်

ေသာ ဘRာေရးဆိ9ငရ်ာ ရလဒမ်ျား ရU5ိခဲေ့သာ်လညး် အနာဂတ်ကာလတွင ် စးီပွားေရးမေသချာမေရရာမZများ U5ိေန 

ေသးသည်အ့တွက် ဆံ9းIZ ံး4ိ9ငေ်ြခများကိ9 ကာကွယ်၍ မိမိ၏လက်U5ိဘRာေရးအေြခအေနကိ9ထနိး်သမ်ိးထားရန ် 45င့ ်

ေငြွဖစလွ်ယ်မZ အစအီစဥ်များကိ9 အဓိကထား ေဆာငရွ်က်သာွးမညြ်ဖစပ်ါသည၊်၊ COVID-19 ေXကာင် ့ က9နက်ျစရိတ် 

ထနိး်ချ]ပ်သည့ ်လ9ပ်ေဆာငခ်ျက်များအြပင ်ထပ်မံ၍ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9အဆင်4့5င့ ်လက်ေအာက်ခံ က9မ;ဏမီျားအဆင်တိ့9တွ့င ်

လ9ပ်ငနး်လိ9အပ်ချက်45င့ ် လိ9က်ေလျာညေီထြွဖစမ်ည့ ် ဘRာေရးစမံီခန ့ခဲွ်မZ အစအီမံများကိ9 အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် 

ခဲပ့ါသည။် အဆိ9ပါ အစအီမံများတွင ်ေအာက်ပါ အချက်များ ပါဝငပ်ါသည ်-  

 
(၁) လ9ပ်ငနး် လညပ်တ်မZစရိတ်များအား ေလcာခ့ျြခငး်၊ 

(၂) ေငလံွ9းေငရွငး် အသံ9းစရိတ်အများစ9ကိ9 ရပ်ဆိ9ငး်ြခငး် သိ9မ့ဟ9တ် ဆိ9ငး်ငံြ့ခငး်၊ 

(၃) မေI¨Jေြပာငး်4ိ9ငေ်သာ ပိ9ငဆ်ိ9ငမ်Zများ (အေဆာက်အဦး၊ ေြမ) စသညတိ်9ကိ့9 ေငသွားအြဖစ ် ေြပာငး်လဲြခငး် 45င် ့

လ9ပ်ငနး်သံ9းက9နပ်စ�ညး်များ (Inventory) ကိ9 ေလcာခ့ျြခငး်၊ 

(၄) ေချးေငြွပနလ်ညေ်ပးဆပ်မည့ ်အစအီစ\များကိ9 ေဆွးေ4းွသံ9းသပ်ြခငး်၊ 

(၅) က9မ;ဏ၏ီ လ9ပ်ငနး်ေဆာငတ်ာများကိ9 ကျစလ်စေ်စြခငး်၊ လ9ပ်သားအငအ်ားေလcာခ့ျြခငး်၊ လစာမ့ဲခွင်မ့ျားေပးြခငး် 45င် ့

ဝနထ်မ်းလစာများေလျာခ့ျြခငး်တိ9 ့ြဖင် ့ ၀နထ်မ်းစရိတ်ကိ9 ၆၀% ေကျာ်ေလcာခ့ျခဲြ့ခငး်၊ အချိနအ်တိ9ငး်အတာတစခ်9အထ ိ

က9မ;ဏအီ9ပ်စ9၏ အမZေဆာငဥ်က® ဌ 45င့ ် လ9ပ်ငနး်ဆိ9ငရ်ာအမZေဆာငအ်ရာU5ိချ]ပ် (Chief Operating Officer) တိ9သ့ည ်

၎ငး်တိ9၏့ လစာကိ9 ၁၀၀% ေလcာခ့ျထားရန ်သေဘာတVညခဲီသ့ည။် 

 
အထက်ေဖာ်ြပပါ က9နက်ျစရိတ် သက်သာေစရန ် ေဆာငရွ်က်ချက်များမ5 အကျိ]းရလဒမ်ျားကိ9 လာမည့ဘ်Rာေရး 

ကာလတွင ်ေတွJ ြမင4်ိ9ငမ်ည ်ြဖစသ်ည။်  က9မ;ဏအီ9ပ်စ9အဆင်4့5င် ့လက်ေအာက်ခံ က9မ;ဏအီဆင်4့5စခ်9စလံ9းတွင ်ေငသွား 

45င့ ်ေငြွဖစလွ်ယ်မZကိ9 ထနိး်သမ်ိး4ိ9ငရ်နအ်တွက် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ် လ9ပ်ငနး် လညပ်တ်မZက9နက်ျစရိတ်များကိ9 ေလcာခ့ျ 

ြခငး်45င့ ် ေငလံွ9းေငရွငး် အသံ9းစရိတ် အများစ9ကိ9 အချိနအ်တိ9ငး် အတာတစခ်9အထဆိိ9ငး်ငံ ့ ထားရနအ်တွက် ဆက်လက် 

လ9ပ်ေဆာင ်သာွးမညြ်ဖစသ်ည။် 

 
က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ် 4ိ9ငင်တံကာ မိတ်ဖက်အဖဲွJအစညး်များ45င့ ် အေသးစပ်ိ ေတွJဆံ9ေဆွးေ4းွမZများ ြပ]လ9ပ်ခဲT့ပီး ၎ငး်တိ9မ့5 

က9မ;ဏအီ9ပ်စ9အေပeေထာက်ခံမZ အြပည်အ့ဝေပးထားပါသည။် က9မ;ဏအီ9ပ်စ9အေန 45င် ့ 4ိ9ငင်ေံရးအေြခအေန 

ေြပာငး်လဲတိ9းတက်မZများကိ9 အနးီကပ် ေစာင့X်ကည့လ်ျက်U5ိTပီး အေြခအေနများ ြပနလ်ည ်တိ9းတက်ေြပာငး်လဲလာသည ်

45င့အ်မc လ9ပ်ငနး်ေဆာငရွ်က်မZ များအား အလျငအ်ြမန ်ြပ]ြပငေ်ြပာငး်လဲ4ိ9ငရ်နအ်တွက် စစီဥ်ထားU5ိပါသည။် 

 
 ၂၀၂၁ ခ945စ၊် ေမလမ5စ၍ အေြခအေနများမ5ာ တစေ်နတ့ြခား အနညး်ငယ်ေကာငး်မွနလ်ာသညကိ်9 ေတွJ ြမငရ်ေသာ်လညး် 

4ိ9ငင်စံးီပွားေရးတွင ် မေသချာမေရရာမZများ ဆက်လက် တညU်5ိေနဆပဲငြ်ဖစပ်ါသည။် သိ9ရ့ာတွင ် လက်ေအာက်ခံ 

က9မ;ဏမီျား၏ စမံီခန ့ခဲွ်မZအဖဲွJများသည ်  လက်U5ိXကံ]ေတွJေနရေသာ စနိေ်ခeမZများကိ9 ရငဆ်ိ9ငရ်နအ်တွက် ယံ9Xကညမ်Z 

အြပည်အ့ဝU5ိြခငး်၊ စတ်ိအားထက်သနမ်ZU5ိြခငး် တိ94့ 5င့အ်တV ြဖတ်သနး်ေဆာငရွ်က်လcက်U5ိပါသည၊်၊ 
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ကာလလတ်အပိ9ငး်အြခားအားေU5 J IZ၍ က9မ;ဏအီ9ပ်စ9သည ် လက်ေအာက်ခံ က9မ;ဏမီျား၏ မဟာဗျ°ဟာေြမာက် 

စးီပွားေရးစမံီချက်များကိ9 ဆက်လက်ပ့ံပိ9းသာွးမညြ်ဖစT်ပီး ထိ9စမံီချက်များအား အဆင်ဆ့င် ့ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရန ်

ဆက်လက်လ9ပ်ေဆာငသ်ာွးမည ်ြဖစပ်ါသည။်  

 
 
 
ဒါPိCကတ်ာအဖဲွ=၏ အမိန ့်အရ 

 

 

 

ထနွး်ထနွး် 

အမZေဆာငဒ်ါIိ9က်တာ 

၂၀၂၁ ခ945စ၊် ဇွနလ်၊ ( ၃၀ ) ရက် 
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