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ပြင်ဆင်သတ်မှတလ
် ိိုက်သသော လျှြ်စစ်ဓောတ်အောားခနှုန်ားထောားအသစ်က အိမ်သထောင်စိုမ ောားအတွက်
ဝန်ထိုြ်တစ်ခိုလိို ပြစ်သစသလောား။
ဆုမြတ်သဒ္ဒါ1၊ ယွန််းရရွှေရည်2
မြန်ြာနုင်ငံသည်

ဖွံွံ့ဖဖ ်းတု်းတက်ဆဲ

တု်းတက်ရကာင််းြွနရ
် စရန်
တု်းခ ဲွံ့

ရည်ရွယ်ဖ ်း

ု ်ရဆာင်ရန်

မြန်ြာနုင်ငံ၏

အရကာင်အထည်ရဖာ်နင
ု ်ခဲရသာ
အ

ု ်ငန််းြ ာ်း၊

ျှ ်စစ်ကဏ္ဍသည်

က်ရှသည်။

ရှရသ်းသည်။

အရကာင်အထည်

ုရနရသ်းရသာ

ထုကဏ္ဍြ ာ်းအနက်ြှ
အက ်းမ

နုင်ငံမဖစ်သည်အရ

အရရ်း ါ အရာရရာက်သည်ဆု

စြံကန််းြ ာ်းရှဖ ်းသကဲသုို့
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ှ
။
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ြမဖစ်ရမြာက်ခရသာ
ဲ

ရခတ်သစ်စ်း ွာ်းရရ်းနှင်

ွန်အရရ်းကက်းရသာ ရသာခ က်မဖစ်သည်။ ထရ
ုို့ ကာင်

နုင်ငံရတာ်ရရရှည်

ည််း

ူသာ်းြ ာ်းအတွက်
ျှ ်စစ်ကဏ္ဍ

ကျွန်ု ်တ၏
ုို့

ရဖာ်နင
ု ်ခဲရသာ
ကဏ္ဍြ ာ်း

အစအစဉ်ြ ာ်းရှသကဲသုို့

ျှ ်စစ်သည်

ာက်

ရည်ရွယ၍
်

စြံကန််းြ ာ်း

ူရနြှု ံုစံ

ည််း

စသည်တအ
ုို့ တွက်

ျှ ်စစ်သည် ဖွံွံ့ဖဖ ်းတု်းတက်ြှုအာ်း

ံု်းတအ
ုို့ တွက်

ည််း ြြှာ်းရ ။

ပမန်မောနိိုင်ငံ၏ လျှစ်စစ်အသပခအသနနှင် အရင်ားအပမစ်
မြန်ြာနုင်ငံတွင်
စက်ရံုသံု်း
င်ြ

စ်း ွာ်းရရ်းနှင်စက်ြှု

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်း ြာဏ

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်း

ရက ာက်ြ်းရသွ်းတြ
ုို့ ှ

ုအ ခ
် က်ြှာ

အရင််းအမြစ်ကု
ရံု

ရှ ါသည်။

ရရအာ်း

ထုတ်ယူရရှဖ ်း

က န်၄၄%

အခက်အခဲနှင် ရရသုရ
၃၀% ြျှသာထုတ်

က်ရှသည်။

ျှ ်စစ်ြှရရှဖ ်း

သရ
ုို့ သာ် အထူ်းသမဖင်

အြ်သံု်း

မြန်ြာနုင်ငံ၏

သဘာဝဓာတ်ရငွွံ့နှင်

ျှ ်စစ်စက်ရံု ၁၇ ရံု၊ အ စ
ူ ွြ််းအင်သံု်း
အသံု်းမ ရသာ

ျှ ်စစ်စြ
ွ ်း် အင်ကုြူ

ဆုမြတ်သဒ္ဒါသည်

ြှာ

အ စ
ူ ွြ်း် အင်ြှ

ထုတ်

ွှတ်ရ ်းရနမခင််း

မဖစ်သည်။

ျှ ်စစ်စြ
ွ ််းအင်ြှ

သရ
ုို့ သာ်

ာှ င်နင
ု ်အာ်း အကန်အ
ို့ သတ် ြာဏအရ ရနွရာသတွင် ဓာတ်အာ်းထုတ်

ု ်နင
ု ်ဖ ်း က န်ကာ

Inya

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်း ြာဏ၏ ၅၆% ကု ရရအာ်း

Economics

ြ ာ်းတွင် ၆၆% ြှ ၇၅% အထ ထုတ်

၏

အ

ု ်သင်တစ်ရယာက်မဖစ်ဖ ်း

စ်း ွာ်းရရ်းစြံခနို့ခ
် ွဲြှုဘာသာရ ်ကု တတ်ရရာက်ရနသူမဖစ်သည်။ အ်းရြ်း
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မြင်တက်

ာသည်နှင်အြျှ

ျှ ်စစ်စက်ရံုြ ာ်းြှ အဓကရယူ ါသည်။ 3
မြန်ြာနုင်ငံတွင်အသံု်းမ ရနရသာ
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ည််း

တ်းု တက်ဖွံွံ့ဖဖ ်း

ည််းထုတ်ယူရရှသည်။ မြန်ြာနုင်ငံတွင် ရရအာ်း

ဓာတ်အာ်းရ ်းစက်ရံု ၁၅
ရရအာ်း

ု ်ငန််းြ ာ်း

ယွန်း် ရရွှေရည်သည် Inya Economics ၏ အ

Myanmar

ရရရရှြှု
ု ်နင
ု ်ြှုြှာ

ု ်နင
ု ် ါသည်။ အ စ
ူ ွြ််းအင်

Imperial

University

တွင်

်ြှာ racheltd@gmail.com မဖစ်သည်။

ု ်သင်တစ်ရယာက်မဖစ်ဖ ်း National Management Degree College တွင်

စ်း ွာ်းရရ်းစြံခနို့ခ
် ွဲြှုဘာသာရ ်ကု တတ်ရရာက်ရနရသာ တတယနှစ်ရက ာင််းသူမဖစ်သည်။ အ်းရြ်း

်ြှာ jasmine.ysy@gmail.com

မဖစ်သည်။
ယခုရ
(
3

ာြှုအတွက်

ကန််းဂဏန််း၊

က်ရထာက်သရ
ု တသ)နှင် ခင်ရြဦ်း (အ

အခ က်အ

က်ြ ာ်း

ရကာက်ယူရ ်းခဲရသာ

Inya

Economics

ြှ

ြရြမ ည်စု်း

ု ်သင်) တအ
ုို့ ာ်း အထူ်းရက ်းဇူ်းတင် ါသည်။
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မဖစ်ရသာ
ထုတ်

သဘာဝဓာတ်ရငွွံ့ြှ

မြန်ြာနုင်ငံရှ

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်းထုတ်

ု ်ြှုစွြ််းအင်၏

ွှတ်ရ ်းနုင်သည်။ တမခာ်းအ စ
ူ ွြ်း် အင်တစ်ြ ်းမဖစ်ရသာ ရက ာက်ြ်းရသွ်းြှ

ထုတ်ယူသံု်းစွဲြှု

ည််း

စတင်အသံု်းမ ခဲရသာ

ရှသည်။

သရ
ုို့ သာ်

၂၀၁၅ခုနစ
ှ ်တွင်
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ရက ာက်ြ်းရသွ်းသံု်း

ခန်ြ
ို့ ှန််းထာ်းရသာ

ျှ ်စစ်

ခန်စ
ို့ ာ

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်း

ဓာတ်အာ်းရ ်းစက်ရက
ံု ု

ျှ ်စစ် ြာဏကု

အရည်အရသွ်းြမ ည်ြှမခင််းနှင်

ည််း

၂၅%

ြထုတ်

ု ရ
် ်းနုင်ခဲဖ ်း

တ်ဝန််းက င်ထခက
ု ် က်စ်းြှုြ ာ်းရ ကာင်

အဆင်ြရမ ြှုြ ာ်းရှခဲသည်။
လျှြ်စစ်သံိုားစွွဲမှုဆိိုင်ရော မူဝါဒနှင် လျှြ်စစ်သံိုားစွွဲမှု အသပခအသန
မြန်ြာတစ်နင
ု ်ငံ

ံု်းတွင်

ဓာတ်အာ်းသံ်းု စွဲြှုနှုန်း် သည်

သံု်းစွဲြှုနှုန်း် ြှာ ၁၄ရာခုင်နှုန်း် ခနို့် တု်း

ာ

အသံု်းမ ခဲသည် မြန်ြာနုင်ငံ၏ အမြင်ဆံု်း

နှစစ
် ဉ်

တ်းု

ာ

က်ရှဖ ်း

၂၀၁၈

ခုနှစ၌
်

က်ရှသည်။ ၂၀၁၆ ြှ ၂၀၁၈ ခုနှစအ
် တွင််း နှစ်စဥ် ြတ်

၌

ျှ ်စစ် ြာဏြှာ ၂၀၁၆ခုနှစ် တွင် ၂၆၇၃ ြဂဂါဝ ်၊ ၂၀၁၇ခုနှစတ
် ွင်

၂၈၈၉ ြဂဂါဝ ်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစတ
် ွင် ၃၂၉၀.၈ ြဂဂါဝ ်၊ အထသံု်းစွဲခဲမခင််းမဖစ်ဖ ်း4 ရန်ကုန်တွင် ၁၃၇၀ြဂဂါဝ ်၊
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ြနတရ

်းတွင် ၅၅၀ ြဂဂါဝ ်ရက ာ်အထ သံု်းစွဲြရ
ှု ှသည်။

ျှ ်စစ်ြ်းအဓက အသံ်းု မ ြှုသည် ဖြ ွံ့မ

ရက ်း

က် ကွာဟြှုကက်းြာ်းရနရ ကာင််း “၂၀၁၄ ခုနှစ၊် မြန်ြာနုင်ငံ

ူဦ်းရရနှင် အြ်အရ ကာင််းအရာ

သန််းရခါင်စာရင််းအစရင်ခံစာ” တွင်ရဖာ်မ ထာ်းသည်။ ရန်ကုန်တုင််းရဒ္သကက်းတွင်
၁၃၅၁ ြဂဂါဝ ်ရှသည်အနက်

ျှ ်စစ်ြ်းသံု်းစွဲြှု ြာဏ

ျှ ်စစ်ြ်းသံု်းစွဲသူ ၁.၃ သန််းသာြ်းရရှဖ ်း ရက ်းရွာြ ာ်းအရနမဖင် ၂၁၂၆

ရက ်းရွာတွင် ၁၃၀၄ ရွာသာြ်းအသံု်းမ ရသ်းသည်။ ြနတရ
ြဂဂါဝ ်ရှသည်အနက်

နှင်

်းတုင််းရဒ္သကက်းတွင်

ျှ ်စစ်ြ်းသံု်းစွဲြှု ြာဏ ၅၅၀

ျှ ်စစ်ြ်းသံု်းစွဲသူ ၀.၇ သန််းသာ ြ်းရရှဖ ်း ရက ်းရွာြ ာ်းအရနမဖင် ၄၈၀၇ ရက ်းရွာတွင်

၃၇၂၄ ရွာသာြ်းအသံု်းမ နုင်ရသ်းသည်။ က န်တုင််းရဒ္သကက်းနှင်မ ည်နယ်ြ ာ်း၏ ဓါတ်အာ်းသံု်းစွဲြှု

ြာဏ

၁၁၉၃ ြဂဂါဝ ်ရှသည်။ ထအ
ုို့ တွက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစတ
် ွင် ၄၅၃၁ ြဂဂါဝ ် အထတု်းမြြှင်သံု်းစွဲြည်မဖစ်ရ ကာင််း
ခနို့်ြှန််းထာ်း ါသည်။ ၎င််းခနို့်ြှန််းခ က်အရ ၁၃၄၂ ြဂဂါဝ ် အထထ ်ြံ
ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်း

အ
ု
ခ
် က်ြ ာ်း တ်းု တက်

ံု (၁)
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ာြည် အရမခအရနကု ရအာက် ါအတုင််း ခနို့်ြှန််းထာ်း ါသည်။6

ျှ ်စစ်နင
ှ ် စွြ််းအင်ဝန်ကက်းဌာန၊ မ ည်ရထာင်စုဝန်ကက်း ဦ်းဝင််းခုငန
် ှင် ရတွွံ့ဆံုရြ်းမြန််းမခင််း၊

င််းသတင််းစာ ၊ ၃၁.၁.၂၀၁၈၊ စာ-၈
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ရတွွံ့ဆရ
ံု ြ်းမြန််းခန််း၊

မြန်ြာအ

က
ု ်

ံု (၂)

ရတွွံ့ဆရ
ံု ြ်းမြန််းခန််း၊

မြန်ြာအ

ုအ ် ါြည်။ ထရ
ုို့ ကာင် နှစ်အ

ျှ ်စစ်နင
ှ ် စွြ််းအင်ဝန်ကက်းဌာန၊ မ ည်ရထာင်စုဝန်ကက်း ဦ်းဝင််းခုငန
် ှင် ရတွွံ့ဆံုရြ်းမြန််းမခင််း၊

င််းသတင််းစာ ၊ ၃၁.၁.၂၀၁၈၊ စာ-၈
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နုင်ငံရတာ်ြှ
စြံခန်ခ
ို့ ွဲမခင််းမဖင်

သတ်ြတ
ှ ်ထာ်းရသာ

ျှ ်စစ်ဆုင်ရာ

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်းရ ်း
အရသ်းစာ်း

ျှ ်စစ်

ဥ ရဒ္

ကစစရ ်ြ ာ်းကု

ု ်ငန််းြ ာ်းအမ င်

ု ်ငန််းြ ာ်း

ထုတ်

ြ််းရ ကာင််းြ ာ်းနှင်အည

စနစ်တက တ်းု တက်

ရမ ာင််း

ဲ

ု ်ငန််းြ ာ်းကု
ာရစရန်၊

တုင််းရဒ္သကက်းနှင်

မ ည်နယ်ြ ာ်းတွင်

ု ်မဖန်မို့ ဖ ်းမခင််းကု

အာ်းရ ်းရန်၊

အ

ရ

တ်သတ်၍ မ ည်တွင််းမ ည်

ာ်ညရသာ

ရင််းနှ်းမြ န
် ှံြှုြ ာ်း ုြု က ယ်မ န်ို့

ျှ ်စစ်ဓါတ်အာ်းခနှုန််းထာ်းြ ာ်း သတ်ြှတ၍
် မ ည်သူ

ျှ ်စစ်ဓါတ်အာ်း

သံု်းစွန
ဲ ုင်ရစရန်

ရည်ရွယ်ထာ်းသည်။

ာရစရန်နှင် ရခတ်နှင်
ျှ ်စစ်ဥ ရဒ္(၂၀၁၄)ကု

မ ည်ရထာင်စု

ွှတ်ရတာ် ဥ ရဒ္ အြှတ် ၄၄ နှင်အည ၂၀၁၄ခုနှစ၊် ရအာက်တုဘာ

မ ည်ရထာင်စု

ွှတ်ရတာ်က အတည်မ

ခွင်မ ြန်ြ
ို့ ာ်း၊

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်း မဖန်မို့ ဖ ်းရရာင််းခ ရရ်း၊

ု ်ငန််းဆုင်ရာနှင် စစည််းကရယာြ ာ်းအာ်း စစ်ရဆ်းမခင််း၊ အရသ်းစာ်း အ

ျှ ်စစ်

ု ်ငန််းြ ာ်း၊
က်ြှတ၊်

ျှ ်စစ် စစည််းထုတ်

က်ြှတ်နှင်

ု ်သ၊ူ

ု ်ငန််းနှင်

ုင််းစနစ်ြ ာ်းအာ်း ကွ ်ကဲမခင််း၊

ျှ ်စစ်

စစ်ရဆ်းရ ကာင််း

၂၇ ရက်ရနို့တွင်

ျှ ်စစ်ဆုင်ရာ ဓာတ်အာ်းရ ်း

ျှ ်စစ်ဓါတ်အာ်း

ျှ ်စစ်အနတရာယ်ကင််းရှင််းရ ကာင််း

ျှ ်စစ်ဆုင်ရာ

ူထုအာ်း စံခ န်စံညွှန်း် နှင်ကက
ု ်ညရသာ

ထအ
ုို့ တွက်

မ ဌာန််းခဲသည်။ ယင််းတွင်

တ်စာ်းနှင်

ျှ ်စစ်ဓါတ်အာ်းကု

သတ်ြှတ်ထာ်းရသာ စံခ န်စံညန
ွှ ််းြ ာ်းနှင်အည အနတရယ်ကင််းစွာ အသံု်းမ နုင်ရန် ထအ
ုို့ မ င်
ု ်ငန််းြ ာ်းနှင်

အကက်းစာ်း

တ်စာ်း အကက်းစာ်းဆုင်ရာ

ျှ ်စစ် စစည််း

ရကာ်ြရှင်နှင်

အရည်အရသွ်း

ျှ ်စစ်ကျွြ်း် က င်ြှုဆုငရ
် ာ

က်ြှတ်ြ ာ်းနှင် တ်သတ်၍ အရသ်းစတ် မ ဌာန််းခဲသည်။
ရနောက် ုင််း၌ ဆခ
ု ဲ ါ

ျှ ်စစ်ဥ ရဒ္ (၂၀၁၄)၊

မ င်ဆင်သတ်ြှတ်ရ ကာင််းကု
ဇူ

ုင်

ုဒ္်ြ ၄၁ နှင်အည

တ
ွှ ်ရတာ် အစည််းအရဝ်း အြှတ် (၇/၂၀၁၉) တွင် တင်မ ဖ ်း ၂၀၁၉ ခုနှစ၊်

၁ ရက်ရနို့ြှစတင်ရကာက်ခရ
ံ န် အတည်မ ခဲ သည်။

ုက်ရသာ

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်းခနှုန်း် ထာ်း
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ဇယာ်း (၁) သည် မ င်ဆင်သတ်ြတ
ှ ်

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်းခနှုန််းထာ်း အသစ်နှင် အရဟာင််းကု ယှဉတ
် ွဲရဖာ်မ ထာ်းမခင််း မဖစ်သည်။

ဇယာ်း (၁) ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပြားသသော လျှြ်စစ်နန
ှု ်ားထောားအသစ်
Type of Consumers

Old Rates

Non-domestic
Consumption

Domestic
Consumption

Units
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New Rates
Kyat/unit

1 to 100

35

100 to 200

40

>200

50

1 to 500

75

Residential Homes
Religious Buildings

Companies
Industries
Embassies
InternationalOrganizations

ျှ စ
် စ်နင
ှ ် စွြ််းအင်ဝန်ကက်းဌာန၊

500 to 10,000

100

10,000 to 50,000

125

50,000 to 200,000

150

Units
1 to 30
31- 50
51-75
76-100
101-150
151-200
>201
1 to 500
501 to 5,000
5,001 to 10,000
10,001 to 20,000
20,001 to 50,000
50,001 to 100,000
>100,001

Kyat/unit
35
50
70
90
110
120
125
125
135
145
155
165
175
180

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်းခနှုန််းထာ်းြ ာ်း မ င်ဆင်သတ်ြတ
ှ ်မခင််း၊ ၁.၇.၂၀၁၉
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ယခုမ င်ဆင်သတ်ြှတ်

ုကရ
် သာနှုန််းထာ်းအသစ်အရ

ျှ ်စစ်ြတာခသည်

၂၀၁၉

နှစ်ဝက်တွင်

က်ြ ာ်းကု

ရှဖ ်းရသာ

အ ကြ််းဖ င််းအာ်းမဖင် ၂ ဆခွဲန်း ါ်း မြြှင်တက်သွာ်းသည်။
အိမ်သထောင်စိုမ ောား၏ ဝင်သငွနှင် လျှြ်စစ်အသံိုားစရိတ်တအ
ိိုို့ ောား သလလောဆန်ားစစ်ပခင်ား
ယခုရ

ာြှု၌

သတင််းအခ က်အ

ထည်သွင််းအသံု်းမ ရသာ

ကန််းဂဏန််းအခ က်အ

က်ြ ာ်း (ြဒ္ယာြ ာ်း၊ သက်ဆုငရ
် ာ အစု်းရဌာန ဝက်ဘဆ
် က
ု ်ြ ာ်း၊ အစရင်ခံစာြ ာ်း) နှင်

တုင််းရဒ္သကက်းနှင်

မ ည်နယ်ြ ာ်းရှ

ဖြ ွံ့နယ်အသ်းသ်းြှ

အြ်ရထာင်စုြ ာ်းအာ်း

အွန်

ုင််းရ ေါ်ြှ

ဆာရ ်းရကာက်ယူမခင််းမဖင် ရရှ ါသည်။ က န််းနြူနော ရကာက်ယူနည််းကု အသံု်းမ ထာ်းမခင််းမဖစ်သည်။
ဆာရ ်းရကာက်ယူမခင််းြှ ရရှရသာ အြ်ရထာင်စုြ ာ်း၏ ရမဖဆုြှုအခ က်အ
၎င််းတ၏
ုို့
ြ််းြျှတစ်

ဇွန်

(June)

ြ််းြျှတစ်

စာဝင်ရငွနှင်

ဇူ

ုင်

(July)

၌

ရရှရသာ

စာဝင်ရငွတအ
ုို့ ရ ေါ် ြူတည်ဖ ်း A, B, C, D, E ဟူ၍ အု ်စု ငါ်းခု စသည်မဖင် အ

၎င််းတရ
ုို့ ်းရဆာင်ရရသာ
ရ

၌ ရရှရသာ

က်ြ ာ်းကု စစစ်ဖ ်းရနောက်

ဇွန်

ာထာ်း ါသည်။

နှင်

ြ််းြျှတစ်

ဇူ

ုင်

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်းသံ်းု စွခ
ဲ ြ ာ်းနှင်

စာဝင်ရငွအရ

ကုယ်စာ်းမ ထာ်းရသာ

ွှာခွဲကာ

ဆက်စ ၍
်
အု ်စုြ ာ်းြှာ

ရအာက်ရဖာ် ါအတုင်း် မဖစ်သည်။
ဇယောား (၂) နမူနာ အိမ်သထောင်စိုအိုြ်စို ကိိုယ်စောားပြြုဇယောား

ဝင်သငွြမောဏ(က ြ်)

အိုြ်စို

ြ မ်ားမျှ

ြ မ်ားမျှ

ြ မ်ားမျှ

ြ မ်ားမျှ

ဝင်သငွ

ဝင်သငွ

ဓောတ်အောားသံိုားစွွဲခ

ဓောတ်အောားသံိုားစွွဲခ

(ဇွန်) က ြ်

(ဇူလင
ိို ်) က ြ်

(ဇွန်) က ြ်

(ဇူလင
ိို )် က ြ်

၄၀၀,၀၀၀ နှင်ရအာက်

A

320,882

320,882

15,265

29,471

၄၀၀,၀၀၁ - ၈၀၀,၀၀၀

B

580,000

572,867

12,966

21,280

၈၀၀,၀၀၁ - ၁,၂၀၀,၀၀၀

C

1,033,333

972,222

26,385

35,994

၁,၂၀၀,၀၀၁ - ၁,၆၀၀,၀၀၀

D

1,457,143

1,457,143

55,143

81,714

၁,၆၀၀,၀၀၁ နှင်အထက်

E

2,400,000

2,462,500

31,188

62,806

ြံို (၃) အိမ်သထောင်စိုမ ောား၏ ဇွန်နင
ှ ် ဇူလိိုင်လ လျှြ်စစ်အသံိုားစရိတ်မ ောား
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(ံု ၃)ကု

ကည်မခင််းအာ်းမဖင်

အြ်ရထာင်စုြ ာ်း

ရ ်းရဆာင်ရရသာ

ဇွန်

နှင်

ဇူ

ုင်

တ၏
ုို့

ျှ ်စစ်အသံု်းစရတ်ြ ာ်းြှာ ကွာမခာ်းသွာ်းသည်ကု ရတွွံ့ရသည်။
-အြ်ရထာင်စုအု ်စု A ၏ ဇွန်

ျှ ်စစ်အသံု်းစရတ်ြာှ ၁၅,၂၆၅ က ်ရ၍
ှ ဇူ

ုင်

တွင် ၂၉,၄၇၁

ုင်

တွင် ၂၁,၂၈၀

က ်ရှဖ ်း ရာခုင်နှုန်း် အာ်းမဖင် ၉၃% မြင်တက်သာွ ်းသည်။
-အြ်ရထာင်စုအု ်စု B ၏ ဇွန်

ျှ ်စစ်အသံု်းစရတ်ြှာ ၁၂,၉၆၆ က ရ
် ှဖ ်း ဇူ

က ်မဖင် ၆၄% ထမြင်တက်သွာ်းသည်။
-အြ်ရထာင်စုအု ်စု C ၏ ဇွန်

ျှ ်စစ်အသံု်းစရတ်ြာှ ၂၆,၃၈၅ က ်ရှ၍ ဇူ

ုင်

တွင် ၃၅,၉၉၄

ျှ ်စစ်အသံု်းစရတ်ြာှ ၅၅,၁၄၃ က ်ရှ၍ ဇူ

ုင်

တွင် ၈၁,၇၁၄

ျှ ်စစ်အသံု်းစရတ်ြှာ ၃၁,၁၈၈ က ရ
် ှ၍ ဇူ

ုင်

တွင် ၆၂,၈၀၆

က ်ရှဖ ်း ၃၆% မြင်တက်သာွ ်းသည်။
-အြ်ရထာင်စုအု ်စု D ၏ ဇွန်
က ်ရှဖ ်း ၄၈% မြင်တက်သွာ်းသည်။
-အြ်ရထာင်စုအု ်စု E ၏ ဇွန်
က ်ရှဖ ်း ၁၀၁% မြင်တက်သာွ ်းသည်။
စဉ်ဝင်ရငွ

က ်

ျှ ်စစ်ြတာခြှာ

၄သန််းရအာက်

ဇွန်

နှင်

ဇူ

ထုကဲသုကုနက
် စရတ်မြင်တက်ြှုြာှ
အြ်ရထာင်စုြ ာ်းအတွက်

ရရှရသာ
ုင်

အု ်စု

အြ်ရထာင်စုအု ်စု

အတွက်
A

မဖစ်ရစနုင်သည်။

၏

ရ ်းရဆာင်ရရသာ

ကွာဟခ က်

ကဲသရ
ုို့ သာ

ဝင်ရငွထွကရ
် ငွြြျှတမခင််းြ ာ်း

အက ်းသက်ရရာက်ြှုြ ာ်း

A

ဝင်ရငွနည််း ါ်းစွာရရှရနရသာ

စရတ်ြရ

အြ်ရထာင်စုအု ်စု

၂ဆန်း ါ်းရှဖ ်း

B

ာက်ငှမခင််းြ ာ်း
သည်

စရသာ

ည််း

အ

ာ်းတူ

ျှ ်စစ်အသံု်းစရတ်ြှာ ယခင်ကထက် ထက်ဝက်ရက ာ်ထ မြင်တက် သွာ်းရ ကာင််းရတွွံ့ရဖ ်း ဝင်ရငွ ြာဏ
အြ ာ်းဆံ်းု မဖစ်ရသာ

အြ်ရထာင်စုအု ်စု

တု်းမြင်သွာ်းရ ကာင််း

ရတွွံ့ရသည်။

သာြန်အရမခခံ

တ
ူ န််းစာ်း

အက ်းသက်ရရာက်

E

၏

ြတာခအသံ်းု စရတ်ြှာ

၎င််း ြာဏြ ာ်းအရ

ြ ာ်းြှ

ခ ြ််းသာရသာ

ံုြှန်ရရှရနရသာ ဝင်ရငွြ ာ်းကု ရ

ဝင်ရငွရမ ာင််း
တု်း
ြူ

ကုန်က စရတ်ြ ာ်း

ူတန််းစာ်းအထ

သည်

ဝင်ရငွထက
ွ ်ရငွအရ ေါ်

ျှ ်စစ်အသံု်းစရတ်ြ ာ်း မြင်တက်သွာ်းရသာ်

ည််း

ာဆန််းစစ်ရာတွင် အြ်ရထာင်စုအု ်စု A နှင် D ြှာ

ဲမခင််း ြရှသည်ကု ရတွွံ့ရသည်။ သရ
ုို့ သာ် အြ်ရထာင်စုအု ်စု E တွင် ရာခုင်နှုန်း် အာ်းမဖင် ၂.၆%

ာဖ ်း ဝင်ရငွအ
ကထက်ရ

ရာခုင်နှုန်း် အထ င်

က်ရှ ရ ကာင််းရတွွံ့ရသည်။

ဆုခဲ ါ အြ်ရထာင်စုြ ာ်း၏ ရ ်းရဆာင်ရရသာ
၎င််းတ၏
ုို့

ြတာခ

၁၀၁

ယ်အ

တ်တန််းစာ်းမဖစ်ရသာ အြ်ရထာင်စုအု ်စု B နှင် C တွင်ြူ ရရှရနရသာ ဝင်ရငွြှာ

ာနည််းြှု ရှရနဖ ်း အု ်စု B တွင် ၁.၂% နှင် အု ်စု C တွင် ၅.၉% ထရ

ရတွွံ့ရှရသည်။ ယင််းအတွက် အြ်ရထာင်စုြ ာ်း၏ ဇွန်

နှင် ဇူ

ုင်

ာက သွာ်းသည်ကု

တတ
ုို့ ွင် ရရှရနရသာ ဝင်ရငွအရ ေါ်တွင်

ျှ ်စစ်အသံု်းစရတ် ြာဏအာ်း တွက်ထတ
ု ် ကည်ရာတွင် ရအာက် ါအတုင််းရတွွံ့ရသည်။
- အြ်ရထာင်စုအု ်စု A ၏

ြ််းြျှတစ်

အသံု်းစရတ်ြှာ ၄.၈% ရှဖ ်း ဝင်ရငွရမ ာင််း
မြင်တက်

ဝင်ရငွ ၃၂၀,၈၈၂ က ်ရ ေါ်တွင် ဇွန်
ဲမခင််းြရှသမဖင် ဇူ

ုင်

၌

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်း

တွင် ၉.၂% ထမဖစ်

ာဖ ်း ၄.၃%

ာသည်။
5

- အြ်ရထာင်စုအု ်စု B ၏

ြ််းြျှတစ်

အသံု်းစရတ်ြှာ ၂.၂% ရှဖ ်း ဝင်ရငွရ
ထမဖစ်

ာဖ ်း ၁.၅% မြင်တက်
-

ဝင်ရငွ ၅၈၀,၀၀၀ က ရ
် ေါ်တွင် ဇွန်

ာက သွာ်းကာ

ျှ ်စစ်အသံု်းစရတ်ြှာ ဇူ

C

၏

ြ််းြျှတစ်

ဝင်ရငွ

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်း အသံု်းစရတ်သည် ၂.၆% မဖစ်ဖ ်း ဝင်ရငွရ

-

ာဖ ်း ၁.၁% မြင်တက်

အြ်ရထာင်စုအု ်စု

D

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်း အသံ်းု စရတ်ြှာ
ထမဖစ်

ာဖ ်း ၄.၃% မြင်တက်
-

ဝင်ရငွ၏ ၃.၇%

၁,၀၃၃,၃၃၃

ာက သွာ်းကာ

က ်ရ ေါ်တွင်

ဇွန်

ျှ ်စစ်အသံု်းစရတ်ြှာ ဇူ

၌
ုင်

ာသည်။

၏

ြ််းြျှတစ်

ဝင်ရငွ

၃.၈% ရှဖ ်း ဝင်ရငွရမ ာင််း

၁,၄၅၇,၁၄၃

က ်ရ ေါ်တွင်

ဲမခင််းြရှသမဖင်

ဇူ

ုင်

ဇွန်

၌

တွင် ၅.၆%

ာသည်။

အြ်ရထာင်စုအု ်စု

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်း

ုင်

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်း

ာသည်။

အြ်ရထာင်စုအု ်စု

ဝင်ရငွ၏ ၃.၇% ထမဖစ်

၌

E

အသံ်းု စရတ်ြှာ

၏

၁.၃%

ြ််းြျှတစ်
ရှဖ ်း

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်း အသံု်းစရတ်ြာှ ၂.၆% ထမဖစ်

ဝင်ရငွ

ထ ြ
် ံ

၂,၄၀၀,၀၀၀

က ်ရ ေါ်တွင်

တ်းု မြင်သွာ်းရသာ

ာဖ ်း ၁.၃% မြင်တက်

ဇူ

ုင်

ဇွန်

၌

၏ဝင်ရငွရ ေါ်တွင်

ာသည်။

ြံို (၄) အိမ်သထောင်စိုမ ောား၏ ဝင်သငွတွင် လျှြ်စစ်အသံိုားစရိတြ
် ါဝင်မှုရောခိိုင်နှုနား်

(ံု ၄)
ထာ်းရသာ
ဤသုို့

ကု ကည်မခင််းအာ်းမဖင်

အြ်ရထာင်စုြ ာ်း၏

ျှ ်စစ်အသံု်းစရတ်ရာခုင်နှုန်း် ြှာ ဇွန်ြှ ဇူ
ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်းနှုန်း် ထာ်းခ

တ်းု မြြှင်

သာြာန်ရအာက်ရမခ

တ
ူ န််းစာ်းအ ါအဝင်

ဝင်ရငွထ ်ြံတု်းမြြှင်

ာမခင််းြရှခင်အခ န်၌

၎င််းတအ
ုို့ တွက် တစ်ခ ွံ့ရသာ
ရှ

ာခဲသည်။

အ ါအဝင်
ရှ

ယခု

အစု်းရဝန်ထြ််းြ ာ်း၊

ဝင်ရငွအ အ
ု
ု

တွက်ခ က်

တွင် အသသ်းမြင်တက်သွာ်းသညက
် ု ရတွွံ့ရသည်။

ုက်သည်အတွက်

ယခု

ဝင်ရငွအရ ေါ်တွင်

အြ်ရထာင်စုအု ်စု

ျှံြရှ/နည််း ါ်းရသာ
ျှ ်စစ်အသံု်းစရတ်

A

ကဲသရ
ုို့ သာ

အြ်ရထာင်စုြ ာ်းြှာ
ုြုရ ်းရဆာင်ရမခင််းက

အ
ု
န
် ုင်ရသာ အသံ်းု စရတ်ြ ာ်းအတွက် အ က ်အတည််းမဖစ်ရစနုင်ြှုြ ာ်း

ရနို့စဉ်သံု်းကုန် စစည််းြ ာ်း

မြင်တက်ရနသည်အမ င်

ုင်

ြ််းြျှတစ်

အထူ်းသမဖင်

ျှ ်စစ်သံု်းစွဲခစရတ်ြ ာ်း
က်

ု ်

က်စာ်း

ြ်းဖရ
ု ခ ာင်သ်းံု

ကုန် စစည််းြ ာ်း

မြင်တက်သွာ်းရသာရ ကာင်
ူတန််းစာ်းြ ာ်း

အြ်ရထာင်စုြ ာ်း

စာ်းဝတ်ရနရရ်း

ာနုင်သည်။ တစ်နည််းအာ်းမဖင်ဆရ
ု သာ် ရနထုင်ြှုကုနက
် စရတ်ြ ာ်း မြင်တက်

ရ ်းနှုန််း
ခက်ခဲ

ာြှု

ာသည်ဟု ဆရ
ု ရ ြည်။
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သံိုားသြ်ပခင်ားနှင် အကကံပြြုခ က်မ ောား
ကုန်ထုတ်
အတွက်

ု ်ြှုနှင်

စက်ြှု

က်ြှု

ျှ ်စစ်၏အခန််းကဏ္ဍသည်

ု ်ငန််းြ ာ်း

ည််း

ထုကဲသုို့

ရနထုင်ြှုစရတ်
ုြုကုန်က

ုအ ်ခ က်ြ ာ်း
ရကာင််းက ်းြ ာ်း
ုအ ်သရ

ည််း

ရတွွံ့ရသည်။

ရတွွံ့ရသည်။

မ င်ဆင်သတ်ြှတ်

ယင််းြှာ

ျှ ်စစ်ရရှ

ာနုင်ရစမခင််းနှင်

က်ရှသည်။
ရှရနမခင််း

(ယခု

ု

ျှစ်စစ်အသံ်းု စရတ်

က
ု ်ရသာ

မ ည်သူြ ာ်းအရနမဖင်

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်းထုတ်
ု ်ရဆာင်

ထုနည််းတူ

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်းကု အမ ည်အဝ ြရရှရသ်းမခင််းစရသာ

ာမခင််းမဖင်

နှုန််းထာ်းအသစ်ရ ကာင်
ည််း

ု ်ငန််းြ ာ်းအတွက်

ာရရသာ

ျှ ်စစ်ြှ အခွန်ရရငွတု်း ွာ်း

ု ်မဖနို့်မဖ ်းြှုနှင်

ာနုင်ဖ ်း

ျှ ်စစ်ြ်းကု

သတြြူ ဲ မဖစ်ရ ေါ်

ျှ ်စစ်ြ်းရဘ်းအနတရာယ်ြ ာ်းကု တာ်းဆ်းထာ်းသဖွယ် မဖစ်ရစသည်။
စဉ်ဆက်ြမ တ်တု်းတက်ရအာင်

ာရစရန်

က်ရရာ
ှ
နုင်ငံရတာ် အစ်းု ရအရနနှင်

ု ်ငန််းြ ာ်းအတွက်

ာက်သာ သံု်းစွဲမခင််း၊ စစစ်ရချွတာစွာ သံု်းစွဲ

ုြုရကာင််းြွနရ
် သာ

က်ရှသည်။

အက ်းသက်ရရာက်ြှုြ ာ်း

ာမခင််း)၊

ည််း တန်ဖ်းု နှင်ညြျှရသာ

ရှရနသည်ကု

ါဝင်

ုြုတ်းု တက်

စြံကန််းြ ာ်းရဆာင်ရွက်

မ ည်သူြ ာ်းအရ ေါ်တွင်

ထ ်ြံမြြှင်တက်

ာရသာ်

ည််း အရရ်း ါ

ျှ ်စစ်ဓါတ်အာ်းြ ာ်းရ ်းနုင်ရန်

ု ်ရဆာင်ခ က်ရ ကာင်

ု ်ငန််းြ ာ်း

အဓကက ရသာရနရာြှ

အြ်ရထာင်စုြ ာ်း၏ စာ်းဝတ်ရနရရ်းကစစအဝဝ တတ
ုို့ ွင်
ုြုရကာင််းြွနရ
် သာ

စ်း ွာ်းရရ်း

ထုတ်

ာဖ ်း

ု ်ြှုစွြ််းအာ်း

ျှ ်စစ်ြရရှရသ်းရသာ

ရဒ္သြ ာ်းအတွက်

ုအ ်သရ

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်းကု

မဖည်ဆည််းရ ်းနုင်ရစမခင််းမဖင် မ ည်တွင််း၊ မ ည် ရင််းနှ်းမြြှ ်နြ
ှံ ှုြ ာ်း

ာက်

ုြုအာ်းရကာင််း

ာနုင်သဖွယ် ရှြည်

မဖစ်သည်။
ထုသရ
ုို့ သာ အက ်းခံစာ်းခွင်ြ ာ်း ရရှ
တု်းမြြှင်ရကာက်ခံသည်အရ

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်းခြ ာ်း

ာက် ယင််း၏တန်ဖု်းနှင်ညြျှြှုကု မဖည်ဆည််းရ ်းနုင်ဖရ
ုို့ န် အရည်အရသွ်းရှသည်

ျှ ်စစ်ဓာတ်အာ်းရ ်းစနစ်ြ ာ်း

အခ န်နှင်တရမ ်းည

ရကာက်ခံထာ်းရသာ အခွန်အခြ ာ်း အ
ဌာနြ ာ်း၏

အဓကတာဝန်မဖစ်ဖ ်း

ထုတ်မ န်

ရ ကညာရ ်းရန်

ရငွ ြာဏနှင် တန်ရသာ

ာနုင်ဖရ
ုို့ န် နုင်ငံရတာ်အစု်းရအရနမဖင်
ရမ ာင််း

သတင််းအခ က်အ

သြ
ုို့ ှသာ

မ ည်သူ

ျှ ်စစ်ကု အသံု်းမ ရနရရ ကာင််း နော်း

ု ်ငန််းြ ာ်းတွင် ်းူ ရ ါင််း ါဝင်

ုအ ်သည်။

မ ည်သူတထ
ုို့ ံြှ

ဟဿြမဖစ်ရစရန် စနစ်တက စြံရ ်းရြည်ြှာ အစု်းရဝန်ကက်း

မ ည်သူြ ာ်းအာ်း

ုအ ်သည်။

ဲရ ်းရန်

က်ြ ာ်းကု

ူထုအရနနှင်

ည််း

ည််း

အခ န်နှင်အြျှ

ြြတရ
ုို့ ်းရရသာ

ည်သရှဖ ်း နုင်ငံရတာ်၏ မ မ င်ရမ ာင််း

ဲြှု

ာြည် မဖစ်သည်။
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