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စမီဳအုပ်ချုပသ်ူမျာဵမှေေဴောချက်နှငဴ်ေဆွေဵေနွေဵသုဳဵသပ်ချက် 

 

 

ေောက်ေဖာ်ပပပါ စမီဳေုပ်ချုပ်သူမျာဵ၏ ေလဴလာချက်နှငဴ်ေဆွေဵေနွေဵသုဳဵသပ်ချက်မျာဵသည် ပမန်မာသီလဝါေက်(စ်)ေီဵဇက်ဟိုဵ 

ဒင်ဵ ပတ်ဘလစ် ေမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ၂၀၂၁ ခနုှစ် ၊ မတ်လ ၃၁ ရက်ေန့တွေင် ကုန်ဆုဳဵသညဴ်    

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၀ကေ်တွေက် ကုမ္ပဏီ၏ ထိုဘဏ္ဍာေရဵရငှ်ဵတမ်ဵနှငဴ်ေတူတွေဲ၍ ဖတ်ရှ့ု နိုင်ပါသည်။  

ေပခာဵေငွေေ ကဵေေနပဖငဴ် ေဖာ်ပပထာဵပခင်ဵမရှိပါလျှင် ေငွေပမာဏေဖာ်ပပချက်ောဵလုဳဵမှာ ပမန်မာကျပေ်ငွေပဖစ်ပါသည်။ 

ေဆိုပါ ဘဏ္ဍာေရဵရငှ်ဵတမ်ဵောဵ ပမန်မာဘဏ္ဍာေရဵေစေီရင်ခဳပခင်ဵဆိုင်ရာစဳမျာဵ (MFRS)နှငဴ်ေညီေရဵဆွေဲထာဵပပီဵ၊ ပပင်ပစာ 

ရင်ဵစစပ်ဖစသ်ညဴ် ဝင်ဵသင်နှငဴ်ေဖွေဲ့ မှ စစ်ေဆဵထာဵပပီဵပဖစပ်ါသည်။ 

ထို့ေပပင် ဒါရိုက်တာေဖွေဲ့ေေနပဖငဴ်၂၀၂၁ခနုှစ်၊ ဇွေန်လ (၂၉) ရက်ေန့တွေင်ေတည်ပပုပပီဵပဖစ်ပါသည်။ 

မမန်မာ-ဂျပန်သီေဝါဒီဗေောဴမငဴ်ေီမိတက် (“MJTD”)  

ပမန်မာ-ဂျပန်သီလဝါဒီဗေလာဴမငဴ်လီမိတက်ကိ ု သီလဝါေထူဵစီဵ ပွောဵေရဵဇုန်တွေင် တည်ရှိသညဴ် စက်မှုလုပ်ငန်ဵဧရိယာ ဖွေဳ့ပဖိုဵ 

ေရဵ၊ ေစျဵကွေက်တင် ေရာင်ဵချပခင်ဵ၊ နှစ်ရှည်ငှာဵရမ်ဵပခင်ဵနှငဴ် စက်မှုလုပ်ငန်ဵ ဧရိယာလည်ပတ်ပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက် 

ရန်ေတွေက် တည်ေထာင်ခဲဴပါသည်။ ပမန်မာသီလဝါေက်(စ်)ေီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵပတ်ဘလစ် ေမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီ 

လီမိတက်သည် ပမန်မာဂျပန်သီလဝါဒီဗေလာဴမငဴ် လီမိတက်၏ မတည်ေငွေရင်ဵ (၄၁) ရာခိုင်နှုန်ဵကို ပိုင်ဆိုင်ပပီဵ ဒါရိုက်တာ 

ေဖွေဲ့ဝင် (၉) ဦဵေနက် (၄) ဦဵ ေနရာ ရရှိထာဵပါသည်။ 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်၀က်ေတွေက် ပမန်မာဂျပန်သီလဝါဒီဗေလာဴမငဴ်လီမိတက်သည် ေသာဵတင်ေပမတ်ေငွေ ေေမရိကန် 

ေဒါ်လာ(၂.၆) သန်ဵရရှိခဲပဴပီဵ၊ ေပမေကျယေ်ဝန်ဵ (၄.၃) ဟတ်တာ ေရာင်ဵချနိုင်ခဲဴပါသည်။ 

သီေဝါပေောပါတီဵဒက်ပေောဴမန့်ေီမိတက် (“TPD”)  

သီလဝါ ပေရာပါတီဵဒီဗေလာဴမန့် လီမိတက်ကို သီလဝါေထူဵစီဵ ပွောဵေရဵဇုန်တွေင် တည်ရှိသညဴ် လူေနေိမ်ရာနှငဴ် စီဵ ပွောဵေရဵ 

ဆိုင်ရာေေဆာက်ေေုဳမျာဵ တည်ေဆာက်ပခင်ဵ၊ ေစျဵကွေက်တင်ေရာင်ဵချပခင်ဵနှငဴ် နစှရ်ှည်ငှာဵရမ်ဵပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ် 

ေဆာင်ရန်တည်ေထာင်ခဲဴပါသည်။ သီလဝါပေရာပါဵတီဵ ဒီဗေလာဴမန့်လီမိတက်ကို သီလဝါေထူဵစီဵ ပွောဵေရဵဇုန် စမီဳခန့်ခွေဲမှု 

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

ကုမ္ပဏီ (“TSMCC”) မ ှေစုရှယယ်ာ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်ဵနှငဴ်ပမန်မာသီလဝါေက်(စ်)ေီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵပတ်ဘလစ် ေမျာဵနှငဴ်သက် 

ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်ဵေသီဵသီဵပိုင်ဆိုင် ကပါသည်။ 
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သီလဝါပေရာပါဵတီဵ ဒီဗေလာဴမန့်လီမိတက်သည်ေိမ်ခခဳေပမကဏ္ဍတွေင်တိုဵတက်မှုနှုန်ဵ ဆက်လက်ေနှဵေကွေဵေနပခင်ဵ၊  ကိုဗစ်-

၁၉ ေရာဂါကူဵစက်ပပန့်ပွောဵပခင်ဵတို့ ပဖစေ်ပါ်လျှက်ရှိေသာ်လည်ဵ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၀က်ေတွေက် ေသာဵတင်ေပမတ် 

ေငွေကျပ ်(၁.၀၆) ဘီလီယ ဳရရှိခဲပဴါသည်။ 

 

မမန်မာသီေဝါအက်(စ်)အီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵပတ်ဘေစ်အမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက် (“MTSH”)  

ပမန်မာသီလဝါေက်(စ်)ေီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵပတ်ဘလစ်ေမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ေမလ (၃) 

ရက်ေန့တွေင် ပမန်မာနိုင်ငဳကုမ္ပဏီမျာဵေက်ဥပေဒေရ ဖွေဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ထာဵေသာ ေမျာဵပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၀) ရက်တွေင် ရန်ကုန်စေတာဴေိပခ်ျနိ်ဵတွေင် ဒုတိယေပမာက် စာရင်ဵဝင်သညဴ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုပဖစ်လာခဲဴပါ 

သည်။ 

ပမန်မာသီလဝါေက်(စ်)ေီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵပတ်ဘလစ် ေမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်ေေနပဖငဴ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၀ကေ်တွေက် ေသာဵတင်ေပမတ်သည် ေငွေကျပ(်၂.၉) ဘီလီယဳရရှိခဲဴပါသည်။ 

 

မမန်မာသီေဝါအက်(စ်)အီဵဇက်ဟိုဵဒင်ဵပတ်ဘေစ်အမျာဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ ကုမ္ပဏီေီမိတက်နှငဴ် ၎င်ဵ၏ေက်ေအာက်ခဳ 

ကုမ္ပဏီ (“MTSH အုပ်စု”) 

 

ဘဏ္ဍာေေဵေငှ်ဵတမ်ဵ၏ ဝင်ေငွေအေုဳဵစုဳပါဝင်ေသာေှင်ဵတမ်ဵေပါင်ဵချုပ် 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ၀်က်ေတွေက် ဝင်ေငွေကျပ်(၂.၀၉) ဘီလီယဳရရှိခဲဴရာ ယခင်နှစ်ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ထက် ဝင်ေငွေတိုဵတက် 

ခဲဴပပီဵ၊ ေ ကမ်ဵေပမတ်ပါတိုဵတက်ခဲဴရပခင်ဵမှာ ေဓိကောဵပဖငဴ် လူေနေိမ်ရာနှငဴ် စီဵပွောဵပဖစဧ်ရိယာရှိ နှစ်ရှည်ေပမငှာဵရမ်ဵမှုမျာဵမ ှ

ဝင်ေငွေမျာဵ တိုဵတက်လာပခင်ဵတိုေ့ ကာငဴ် ပဖစသ်ည်။ 

ေပခာဵေဓိကေချက်မှာ ဖက်စပ်လုပ်ငန်ဵပဖစ်သညဴ် ပမန်မာ-ဂျပန်သီလဝါဒီဗေလာဴမငဴ်လီမိတက်မှ ရရှိေသာေပမတ်ေငွေ ကျပ် 

(၁.၆) ဘီလီယမ်ရရှိခဲဴပပီဵ ယခင်နှစ်ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်၀ကထ်က်ေနည်ဵငယ်  ေလျာဴနည်ဵရရှိခဲဴပါသည်။၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵ 

နှစ်ေတွေင်ဵ ေငွေလဲလှယ်နှုန်ဵေပပာင်ဵလဲမှုေ ကာငဴ် ၂၀၂၁ခနုှစ်၊ မတလ် (၃၁) ရက်ေန့တွေင ်လက်ဝယ်၌ရှိေသာ စုေဆာင်ဵထာဵေငွေ 

ေေမရိကန်ေဒါ်လာတန်ဘိုဵသည်ကျပ်ေငွေေသွေင်ောဵပဖငဴ်ကျပ် (၁.၇) ဘလီီယဳတန်ဖိုဵတက်ခဲဴပါသည်။ (ေေမရိကန်ေဒါ်လာ 

 ေငွေလဲလှယ်နှုန်ဵသည် ဘဏ္ဍာနှစ်ေစပဖစ်ေသာ ၂၀၂၀ ပပညဴ်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်ေန့တွေင ် ၁,၃၀၈.၅၀ ကျပသ်ာရှိခဴဲ 

ပပီဵ ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန် ၂၀၂၁ ခနုှစ်၊ မတလ် (၃၁) ရက်ေန့တွေင ်၁,၄၆၉.၃ ကျပရ်ှိခဲဴပါသည်။) 
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ဤေချက်ေလက်မျာဵေ ကာငဴ် ရှယ်ယာတစ်စ၏ု ေေပခခဳဝင်ေငွေတိုဵတကခ်ဲဴပပီဵ၊ ၂၀၂၁ ခနုှစ်၊ မတလ် (၃၁) ရက်ေန့ရှိ ရှယ်ယာ 

တစ်စ၏ု ေေပခခဳဝင်ေငွေသည်(၉၈)ကျပ်ပဖစ်ပပီဵ၊ ၂၀၂၀ ပပညဴ်နှစ်၊ မတ်လ(၃၁)ရက်ေန့ရှိ ရှယ်ယာတစ်စ၏ု ေေပခခဳဝင်ေငွေသည် 

(၇၇) ကျပ် ပဖစပ်ါသည်။ 

 

     

       

ေမပာင်ဵေဲ 

ချက် 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 

မတ်ေ 

(၃၁)ေက် 

(ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ) 

၂၀၂၀ မပညဴ်နှစ၊် 

မတ်ေ 

(၃၁)ေက် 

(ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ) 

ဝင်ေငွေ ▲ ၂,၀၉၅ ၁,၇၅၆ 

ဝင်ေငွေေေပါ် မူရင်ဵကုန်ကျစရိတ် ▼ (၆၇၅) (၁,၀၀၃) 

အကကမ်ဵအမမတ် ▲ ၁,၄၂၀  ၇၅၃ 

ေေရာင်ဵနှငဴ် စမီဳေသုဳဵစရိတ် ▼ (၈၆၁)  (၁,၁၉၃) 

တွေဲဖက်လုပ်ငန်ဵမှ ရသညဴ်ေပမတ်ေငွေ  ▼ ၁,၅၉၅  ၅,၄၁၄ 

ေပု်ငန်ဵေည်ပတ်မှုအမမတ်ေငွေ ▼ ၂,၁၅၄  ၄,၉၇၄ 

ေပခာဵနည်ဵလမ်ဵမှရသညဴ်ဝင်ေငွေ ▼ ၁၇၇  ၄၄၅ 

နိုင်ငဳပခာဵေငွေလဲလှယ်နှုန်ဵေပပာင်ဵလဲမှု ေပမတ်/ 

ေရှုဳဵ 
▲ ၁,၆၉၂ (၂,၄၉၈) 

အခွေန်ေျာထာဵမခင်ဵမမပုမစီုစုေပါင်ဵအမမတ် ▲ ၄,၀၂၃  ၂,၉၂၁ 

ဝင်ေငွေခွေန် ▲ -  (၅) 

အသာဵတင်အမမတ် ▲ ၄,၀၂၃  ၂,၉၁၆ 

       

ေ ကမ်ဵေပမတ်ရာခိုင်နှုန်ဵ ▲ ၆၈%  ၄၃% 

    

ရှယယ်ာတစေ်စာင်၏ေေပခခဳဝင်ေငွေ (ကျပ)် ▲ ၉၈  ၇၇  
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ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ေက်ကျန်ေှင်ဵတမ်ဵအနှစ်ချုပ် 

လက်ငင်ဵရပိုင်ခွေငဴ်ကျဆင်ဵခဲဴပခင်ဵမှာ ယခုနှစေ်တွေင်ဵ ေပမတ်   ေဝစေုငွေ ထုတေ်ပဵခဲဴပခင်ဵေ ကာငဴ် ပဖစ်ပါသည်။ လက်ငင်ဵမဟုတ် 

ေသာ ရပိုင်ခွေငဴ်တိုဵပမငဴ်လာမှုသည် ေဓိကောဵပဖငဴ် တွေဲဘက်လုပ်ငန်ဵ၏ ခွေဲေဝမှုမပပုရေသဵေသာ ေပမတ်ေငွေပမာဏမျာဵေ ကာငဴ် 

တွေဖက်လုပ်ငန်ဵတွေင် ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳသညဴ် ပမာဏပမငဴ်တက်သွောဵေသာေ ကာငဴ် ပဖစ်ပါသည်။ 

လက်ငင်ဵေပဵရန် တိုဵပမငဴ်လာပခင်ဵမာှ ယခုနှစ်ေတွေင်ဵခွေဲ ေဝေပဵခဲေဴသာ ေပမတ်   ေဝစုမှ ေချ ို ့ေသာ ေငွေေချဵသက်ေသခဳလက် 

မှတ်စာရင်ဵဖွေငဴ်လှစထ်ာဵပခင်ဵ မရှိေသဵသညဴ်ေစုရှယ်ယာရှင်မျာဵ (Special Account Holders)မ ှ ေပမတ်ေဝစလုာေရာက ်

ထုတယ်ပူခင်ဵ မရှိေသဵေသာေ ကာငဴ်ပဖစ်ပါသည်။ 

လက်ငင်ဵမဟုတ်ေသာ ေပဵရန်တာဝန် ကျဆင်ဵခဲဴပခင်ဵသည် ဝယ်သူမျာဵ၏ ကကိုတင်ေပဵသွေင်ဵေငွေတချ ို ့ကို ဘဏ္ဍာေရဵရငှ်ဵ 

တမ်ဵတွေင် ဝင်ေငွေေပဖစေ်သိေမှတ်ပပုလိုက်ေသာေ ကာငဴ် ပဖစ်ပါသည်။ ဝယ်သူမျာဵထဳမှ ကကိုတင်ရေငွေကို စာချုပ်ချုပ်ဆိုပခင်ဵ 

နှငဴ ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုေဆငဴ်ဆငဴ် ပပီဵပပညဴ်စဳုမှသာ ဝင်ေငွေေပဖစသ်တ်မှတ်ပါသည်။ 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ဝက်ေပမတ်လက်ကျန်ေငွေ (၃) ဘီလီယဳ ေလျာဴကျသွောဵရပခင်ဵမာှ ယခုနှစေ်တွေင်ဵ ေစုရှယ်ယာရှင် 

မျာဵကို ေပမတ်ေဝစုခွေဲ  ေဝေပဵခဲဴပခင်ဵတိုေ့ ကာငဴ်ပဖစပ်ါသည်။    
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ကျပ်သန်ဵေပါင်ဵ 

 

အနာဂတ် အောဵအော 

ပမန်မာနိုင်ငဳတွေင် ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁) ရက်ေန့ေနာက်ပိုင်ဵ ပဖစ်ပွောဵခဲဴေသာ ေပဖစ်ေပျက်မျာဵနှငဴ် ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါ 

တို့ေ ကာင်ဴ ပမန်မာနိုင်ငဳသည် စနိ်ေခါ်မှုမျာဵစွောနှငဴ် ရင်ဆိုင်ေနရေသာ်လည်ဵ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳမှုနှငဴ် ပါဝငေ်ဆာင်ရွက် 

မှုမျာဵေ ကာငဴ် MTSH ၏ စွေမ်ဵေဆာင်ရည်သည် ပထမဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ဝက်တွေင် ေေတာ်ေတန်ေကာင်ဵမွေန်ေနပါသည်။ သီလ 

ဝါ ေထူဵစီဵပွောဵေရဵဇုန်စီမဳခန့်ခွေဲမှုနှငဴ် ေထူဵစီဵ ပွောဵေရဵဇုန်ေတွေင်ဵရှိ ေရနှငဴ် လျှပ်စစဓ်ာတ်ောဵဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵမှ ရရှိ 

ေသာ ဝင်ေငွေမျာဵသည် MJTD နှငဴ် TPD ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုဳဵောဵ ပုဳမှန်၀င်ေငွေရရှိေစပပီဵ ေဆိုပါ၀င်ေငွေသည် ေပမေရာင်ဵောဵ ေနှဵ 

ေကွေဵသညဴ် ကာလေတွေင်ဵ MJTD ၏ ေပမတ်ေစွေန်ဵကို ထိန်ဵသိမ်ဵနိုင်ရန်ေတွေက် ေေထာက်ေကူပပုပါသည်။ သို့ေသာ်လည်ဵ 

 

 
ေမပာင်ဵေဲချက် 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 

မတ်ေ (၃၁) ေက် 

၂၀၂ဝ မပညဴ်နှစ်၊ 

စက်တင်ဘာေ (၃၀) ေက် 

ေပိငု်ခွေငဴ်မျာဵ 

လက်ငင်ဵရပိုင်ခွေငဴ်မျာဵ 

လက်ငင်ဵမဟုတ်ေသာရပိုင်ခွေငဴ်မျာဵ 

 

▼ 

▲ 

 

၃၉,၆၃၀ 

၄၈,၁၄၄ 

 

၄၄,၅၇၂ 

၄၆,၉၃၂ 

စစုုေပါင်ဵေပိငု်ခွေငဴ်မျာဵ ▼ ၈၇,၇၇၄ ၉၁,၅၀၄ 

ေပဵေန်တာဝန်မျာဵ 

လက်ငင်ဵေပဵရန်တာဝန်မျာဵ 

လက်ငင်ဵမဟုတ်ေသာေပဵရန်တာဝန်မျာဵ 

 

▲ 

▼ 

 

၂,၁၄၉ 

၁,၂၄၁ 

 

၁,၈၅၀ 

၂,၂၈၆ 

စစုုေပါင်ဵေပဵေန်တာဝန်မျာဵ ▼ ၃,၃၉၀ ၄,၁၃၆ 

အသာဵတင်ေပိုင်ခွေငဴ်မျာဵ ▼ ၈၄,၃၈၄ ၈၇,၃၆၈ 

ေင်ဵနှီဵေငွေ 

ထုတ်ေဝပပီဵမတည်ေငွေ 

စေုဆာင်ဵပပီဵေပမတ်လက်ကျန် 

ေပခာဵေကျ ို ဵခဳစာဵခွေငဴ်ဆိုင်ရာမျာဵ 

 

- 

▼  

▲ 

 

၃၈,၉၂၉ 

၃၇,၇၁၀ 

၇,၇၄၅ 

 

၃၈,၉၂၉ 

၄၀,၉၀၅ 

၇,၅၃၄ 

စေုပါင်ဵေင်ဵနှီဵေငွေ ▼ ၈၄,၃၈၄ ၈၇,၃၆၈ 
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လာမညဴ် ဒုတိယ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ဝက်ပဖစသ်ညဴ် (၆)လတာကာလတွေင် ဘဏ္ဍာေရဵရလဒ်မျာဵသည် ယခင်နှစ်နှငဴ် နှိုင်ဵယှဉ်ပါက 

ေကျာလ်ွေန်နိုင်မညဴ် ေလာဵေလာ မရှိနိုင်ေသဵပါဟု သုဳဵသပ်ပါသည်။ ကမ္ဘာတစဝ်ှမ်ဵတွေင ် ကိုဗစ်-၁၉ ကို ထနိ်ဵချုပ်နိုင်ပခင်ဵ 

မရှိေသဵပါက လာမညဴ်နှစမ်ျာဵေတွေင်ဵ သီလဝါေထူဵစီဵပွောဵေရဵဇုန်တွေင် ေပမေရာင်ဵောဵနည်ဵမည်ဟု ယူဆပါသည်။  သီလဝါ 

ပေရာပါတီဵဒီဗေလာဴမငဴ် ကုမ္ပဏလီီမိတက်၏ လက်ရှိဖွေဳ့ပဖိုဵ တိုဵတက်မှုသည် သီလဝါေထူဵစီဵပွောဵေရဵဇုန်၏ တိုဵတက်မှု 

ေေပါ် မူတည်ေနသပဖငဴ် လူေနေိမ်ရာနှငဴ် စီဵ ပွောဵေရဵဆိုင်ရာ ေေဆာက်ေေုဳမျာဵရှိ ေပမေရာင်ဵ၀ယ်မှုသည်လည်ဵ တိုဵ တက်မှု 

ေနှဵနိုငမ်ည်ဟု ယူဆပါသည်။ 
 

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆက်လက်ပဖစပ်ွောဵလျက်ရှိသညဴ် ကိုဗစ်-၁၉ ကမ္ဘာဴကပ်ေရာဂါပဖစပ်ွောဵေနသညဴ် ကာလတွေင်လည်ဵ ကျွန်ုပ်တို့၏ 

၀န်ထမ်ဵမျာဵ၊ ကုန်ပစ္စည်ဵေရာင်ဵချသူမျာဵနှငဴ် ဝယ်ယူသူမျာဵ၏ ေဘဵကင်ဵ လုဳခခုဳေရဵေတွေက် ကကိုတင်ကာကွေယ်မှုမျာဵနှငဴ် 

ေတ ူ ခိုင်မာသညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်ဆက်မပပတ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေရဵေစီေစဉ်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 

ေန့စဉ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုမျာဵတွေင ် ပိုမိုထိေရာက်မှုရှေိစရန် နည်ဵပညာေသုဳဵပပုသညဴ်စနစေ်ာဵ ယခင်ထက်ပိ၍ု တွေင်တွေင် 

ကျယ်ကျယ်ေသုဳဵပပုပခင်ဵပဖငဴ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ၏ စနိ်ေခါ်မှုမျာဵောဵ ေခွေငဴ်ေလမ်ဵမျာဵေပဖစ် ေပပာင်ဵ 

လဲလိုကပ်ါသည်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလတွေင် ကုမ္ပဏီေတွေင်ဵ ပပန်လည်သုဳဵသပ်မှုမျာဵပပုလုပ်ခဲဴပပီဵ၊ ကုန်ကျစရိတ်ထိန်ဵ 

ချုပ်ေရဵ ေစီေမဳမျာဵနှငဴ် ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳရန် မလိုေပ်ေသဵသည်ဴ ကဏ္ဍမျာဵကို ဆိုင်ဵငဳဴရန်ေတွေက ်မူဝါဒေသစ်မျာဵ ချမှတ်ထာဵ 

သပဖငဴ် ကျွန်ုပ်တို၏့ ေဖွေဲ့ေစည်ဵသည် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါကာလေလွေန်တွေင် ပိုမိုောဵေကာင်ဵလာမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

 

ကျွန်ုပ်တိုသ့ည် ေစရုှယ်ယာရှင်မျာဵေကျ ို ဵေတွေက် ေခွေငဴ်ေလမ်ဵေကာင်ဵမျာဵ ေပါ်ေပါက်လာေသာေခါ (သို့မဟုတ်) ေစျဵ 

ကွေက်ေေပခေေနတိုဵတက်လာပါက လက်ရှေိဆာင်ရွက်ေနေသာစီမဳကိန်ဵမျာဵေပပင် စမီဳကိန်ဵလုပ်ငန်ဵေသစမ်ျာဵ တိုဵချဲ့ 

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်ေတွေက် MTSH ေပပင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ေောက်ခဳကုမ္ပဏီပဖစေ်သာ သီလဝါပေရာပါတီဵ ဒီဗေလာဴမငဴ် 

ကုမ္ပဏလီီမိတက်နှငဴ် ဖက်စပ်ကုမ္ပဏ ီပဖစေ်သာ ပမန်မာ-ဂျပန်သီလဝါဒီဗေလာဴမငဴ်လီမိတက်တို့တွေင်  ေေမရိကန်ေဒါ်လာပဖငဴ် 

ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိသညဴ် ခိုင်မာသညဴ် ေငွေသာဵမျာဵရှိပါသည်။ 

  

ကျွန်ုပ်တို့၏ ေရတို-ေရရှည် ကာဵကာလ ေစေီစဉ်ေေနပဖငဴ် MTSH သည ် ေိမ်နီဵချင်ဵနိုင်ငဳမျာဵရှိ ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳသူမျာဵနှငဴ် 

ပပည်တွေင်ဵ ရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳသူမျာဵ၏ လိုေပ်ချက်မျာဵကို ပဖညဴ်ဆည်ဵေပဵနိုင်မညဴ် စီဵ ပွောဵေရဵလုပင်န်ဵမျာဵကို ဖွေဳ့ပဖိုဵတိုဵတက် 

ေောင်ဆက်လက်၍ လုပ်ေဆာင်သွောဵမည်ပဖစ်ပါသည်။ ကျပ်ေငွေောဵနည်ဵေနချနိ်ပဖစ်ေသာေ ကာငဴ် ပပည်တွေင်ဵထုတ်လုပ်သူ 

မျာဵသည် သွေင်ဵကုန်ေစာဵထိုဵ ထတု်ကုန်မျာဵပို မိုထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ေတွေက် ဝယ်လိုောဵ တိုဵပမငဴ်လာလိမဴ်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ 

ယုဳ ကည်ပါသည်။  ေဆိုပါေချက်ကို ရည်မှတ်၍ MTSH သည် ပမန်မာနိုင်ငဳေတွေင်ဵ ကုန် ကမ်ဵေရင်ဵေပမစမ်ျာဵ၊ ကကီဵမာဵ 

သညဴ် စာဵသုဳဵသူေစျဵကွေက်မျာဵနှငဴ် နီဵစပ်ေသာ ေပခာဵသငဴ်ေတာ်သညဴ် စကမ်ှုဇုန်ဖွေဳ့ပဖိုဵေရဵ ေဖာ်ေဆာင်မှုမျာဵကိ ု ဆက်လက် 

ရှာေဖွေ ေဆာင်ရွက်သွောဵမည်ပဖစပ်ါသည်။ 

 

MTSHသည် ေိမ်ခခဳေပမရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှဳမှုလုပ်ငန်ဵမျာဵေပပင် ေရနှငဴ်လျှပ်စစ်ဓာတ်ောဵ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵတွေင်လည်ဵ 

မဟာဗျူဟာေပမာက်သညဴ် စီဵပွောဵေရဵေခွေငဴ်ေလမ်ဵမျာဵကို စူဵ စမ်ဵေဖာ်ထုတ်ကာ ေဆာင်ရွကသ်ွောဵမည်ပဖစ်ပါသည်။ MTSH 

သည်  ကကီဵမာဵေသာ ေေပခခဳေေဆာက်ေေုဳ စမီဳကိန်ဵမျာဵကို ရင်ဵနှီဵပမှုပန်ှဳမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန်ေတွေက်  ေကာင်ဵမွေန်ေသာ 

ဘဏ္ဍာေရဵေေပခေေနနငှဴ် စခဳျနိ်ေကာင်ဵမျာဵစွောရှိပါသည်။  


