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မာတကိာ 

ဥေယျာဇဉ် ၃ 

အတုိေကာက်စာလုံးများ ၅ 

အကျဉ်းချ7ပ် ၆ 

ေဆာင်ရ=က်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ ၈ 

ပန်းတုိင်(၁)-  

 

ေငွေGကးဆုိင်ရာ ြပ7ြပင်ေဆာင်ရ=က်မIများ ေဆာင်ရ=က်ြခင်းြဖင့် မက်ခKုိစီးပွားေရး ဝန်းကျင် 

တုိးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရး 

၈ 

၁.၁- ေငွေ(ကးဆုိင်ရာ ပ့ံပုိးမ5များ ေဆာင်ရ7က်ေပးြခင်း ၈ 

ပန်းတုိင်(၂)- ရင်းOီှးြမQ7ပ်OံှမI၊ ကုန်သွယ်မIOှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းကVများ ပုိမုိလွယ်ကူေချာေမွXေစြခင်းြဖင့် 

ပုဂZလိကကVအေပ[ သက်ေရာက်မIများ ေလျာ့နည်းေစြခင်း 

၈ 

၂.၁- ပုဂ<လိကက>ရိှလုပ်ငန်းများအေပBသက်ေရာက်မ5များေလျာ့နည်းေစြခင်း ၈ 

၂.၂- ဘဏ်လုပ်ငန်းက>အေပBဆုိးကျHိးသက်ေရာက်မ5များေလျာ့နည်းေစြခင်း ၁၁ 

၂.၃- ရင်းJီှးြမLHပ်Jံှမ5ြမLင့်တင်ြခင်း ၁၁ 

၂.၄- Jုိင်ငံတကာကုန်သွယ်မ5ြမLင့်တင်ြခင်း ၁၂ 

ပန်းတုိင်(၃)- အလုပ်သမားများအေပ[ဆုိးကျ7ိးသက်ေရာက်မIများေလျာ့နည်းေစြခင်း ၁၂ 

၃.၁- အလုပ်သမားများအေပBဆုိးကျHိးသက်ေရာက်မ5များေလျာ့နည်းေစရန်ေဆာင်ရ7က်ြခင်း ၁၂ 

ပန်းတုိင်(၄)- အိမ်ေထာင်စုများအေပ[ဆုိးကျ7ိးသက်ေရာက်မIများေလျာ့နည်းေစြခင်း ၁၃ 

၄.၁- အိမ်ေထာင်စုများအေပBဆုိးကျHိးသက်ေရာက်မ5များေလျာ့နည်းေစရန်ေဆာင်ရ7က်ြခင်း ၁၃ 

ပန်းတုိင်(၅)- တီထွင်ဆန်းသစ်သည့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်Oုိင်ရန်အားေပးြမQင့်တင်ေဆာင်ရ=က်ြခင်း ၁၄ 

၅.၁- တီထွင်ဆန်းသစ်သည့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်Jုိင်ရန်အားေပးြမLင့်တင်ေဆာင်ရ7က်ြခင်း ၁၄ 

ပန်းတုိင်(၆)- ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မIစနစ်များ ပုိမုိအားေကာင်း ခုိင်မာလာေစရန် ေဆာင်ရ=က်ြခင်း  ၁၄ 

၆.၁- ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ5များ ပုိမုိေကာင်းမွန်လာေစေရးအတွက် အစုိးရ၏ 

အသုံးစရိတ်များJှင့် စည်းမျဉ်းဆုိင်ရာ ြပHြပင်ေြပာင်းလဲမ5များ ေဆာင်ရ7က်ြခင်း 

၁၄ 

ပန်းတုိင်(၇)- COVID-19 ေ(ကာင့်ထိခုိက်မ5ရိှေနေသာ လုပ်ငန်းများကုိ ေငွေ(ကးပ့ံပုိးမ5များ 

ပုိမုိတုိးြမLင့်ေပးJုိင်ေရး (အေရးေပBရန်ပုံေငွအပါအဝင်) 

၁၆ 

၇.၁- COVID-19 ရန်ပုံေငွJှင့် အေရးေပBရန်ပုံေငွများ ပုိမုိတုိးြမLင့်ရရိှJုိင်ေရး ၁၆ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ=က်ြခင်း၊ ေစာင့်Gကပ်Gကည့်KIြခင်းOှင့်အရင်းအြမစ်များပ့ံပုိးေပးြခင်း ၁၇-

၂၃ 
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             ဥေယျာဇဉ် 

 က#န်မတို* +ိုင်ငံရဲ0 သမိုင်းမာှ ပထမဦးဆံးုအ:ကမိ် အြဖစ် 

+ိုင်ငံသားအားလံးုရဲ0  အသက်ရှင်သန် ေနထိုင်ေရးနဲ* အသက်ေမးွ 

ဝမ်းေကျာင်း ြပC+ိုင်ေရးတို*အေပD :ကCိတင်ြမင်+ိုင်စွမ်းမရှိတဲ ့

Fခမိ်းေြခာကမ်Hများ+ငှ့် ရငဆ်ိုငေ်နရပါတယ်။ လကရ်ှိြဖစပ်ာွးေနတဲ ့

COVID-19 ကပ်ေရာဂါဟာ ကမVာစ့းီပာွးေရးတိုးတက်မH+ငှ့် သာယာ 

ဝေြပာမHအေပD ဆိုးရXားတဲ ့ အကျCိးသက်ေရာက်မHေတွ ရှိေနသလို ြမန်မာတစ်မျCိးသားလံးုရဲ0 

ကျန်းမာေရး+ငှ့် စးီပာွးေရးတို*အေပDမာှလည်း မZကံCစဖးူစနိ်ေခDမHများ ြဖစ်ေပDလျက ်ရှိေနပါတယ်။ 

က#နမ်တို*+ိုငင်ံရဲ0 မည်သည့်စီးပွားေရးက\မျCိးကမ ှယခအုေြခအေန ကိုေရာှငလ်]ဲ+ိုင်မာှ မဟုတ်ပါ။ 

COVID-19 လို ကစိ^မျCိး ရင်ဆိုင်ြဖတ်သန်းခဲဘ့းူတဲ ့ အေတ0ွအZကံCမျCိး အတတိ်မာှမရှိခဲ ့

ေသာ်လည်း ယခအုချနိ်မာှ က#န်မတို* ဒ ီ COVID-19 ကပ်ဆိုး:ကးီကို အတလူက်တွဲတနွ်းလနှ်ဖို* 

ေဆာင်ရXက်ေနaကရတဲ ့ အေြခအေနြဖစ်ပါတယ်။  ထိုသို* ေကျာ်လ]ား+ိုင်ဖို*အတကွ် က#န်မတို*ရဲ0 

စေုပါင်းတနု်*ြပန်မHဟာ ကျယ်ြပန်*Fပးီ ေပါင်းစပ်ညb+ိHိင်းမHအြပည်ရ့ှိရမာှြဖစ်ပါတယ်။ အစိုးရ+ငှ့် 

ပဂုcလကိက\(၂)ရပ် လက်တွဲညစီာွ ဘက်စံေုထာင့်စံမု ှ ပးူေပါင်း ေဆာင်ရXက်Fပီး၊ ေဒသတငွ်း+ငှ့် 

+ိုင်ငံတကာရှိ လတူစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်း+ငှ့် အဖွဲ0အစည်းများ စေုပါင်းအားြဖင့် ကပ်ေရာဂါ၏ 

စနိ်ေခDမHအသစ်ကို ပးူေပါင်းေကျာ်လ]ား+ိုင်မယ်လို* က#န်မအေနြဖင့် ယံaုကည်ပါတယ်။ 

ြမန်မာ+ိုင်ငံရဲ0 စးီပာွးေရး အလျင်အြမန် ြပန်လည်ေကာင်းမနွ်လာဖို* အတု်ြမစ်ချေနစဉ် 

ကာလမာှ COVID-19 ေaကာင မလွဲမေသ ွ ခံစားရမယ့် စးီပာွးေရး အကျCိးအြပစ် ေတကွို ေလျာပ့ါး 

သက်သာေစဖို*အတကွ် ရည်ရXယ်Fပးီ ဒ ီ COVID-19 စးီပာွးေရး ထခိိုက်မHသက်သာေရး စမီံချက်ကို 

:ကCိးပမ်းေဖာေ်ဆာငထ်ားြခင်း ြဖစပ်ါတယ။် ြမန်မာ+ိုင်ငံ၏ စီးပွားေရး ြပန်လည်ေကာင်းမနွ်လာေစ 

ေရးအတကွ် ေဆာင်ရXက်ရာမာှ မဝူါဒအစအီမံများ အားလံးုကို အတတ်+ိုင်ဆံးု ြပည့်စံစုာွ အသံးုြပC 

သာွးမည့်အြပင ် တစ+်ိုငင်လံံးု ပးူေပါင်းပါဝငသ်ည့် တနု*ြ်ပနမ်H (Coordinated Whole-of-Nation 

Response) ြဖင့်ေဆာင်ရXက်သွားမာှြဖစ်ပါတယ။် 

COVID-19 စးီပာွးေရး ထခိိုကမ်Hသကသ်ာေရး စမီခံျက်ဟာ မညသ်တူစဦ်းတစေ်ယာက် ကိုမz 

ချန်လပှ်ြခင်းမရှိေစဘဲ အစိုးရ၊ ပဂုcလကိ+ငှ့် ြပည်သမူျားအားလံးုအေပD ကပ်ေရာဂါရဲ0 ဆိုးကျCိး 

သကေ်ရာကမ်Hများကို ေလျာပ့ါး သကသ်ာေစဖို*အတကွ် ဟနခ်ျကည်ညီ ီ ြဖည့်ဆည်းေဆာငရ်Xက ်

သာွးမာှ ြဖစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ေရာဂါေaကာင့် ေလျာ့နည်းသာွးမည့် အခွန်ပမာဏမာှ 

များြပား +ိုင်Fပီး :ကCိတင်ခန*်မှန်းထားတဲ့ အခွန်ေငွပမာဏကို မရရှိ+ိုင်တဲ့အတွက် ကပ်ေရာဂါ+ှင့် 

ဆကစ်ပ်တဲ ့ေaကးအရင်းအ+ှီး+ငှ့် မဝူါဒေဖာေ်ဆာငေ်ရးတို*မာှသံးုစွဲေရးအတွက ်+ိုင်ငံေတာ်ဘ\ာေငွ 
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ြပန်လည ်ခွဲေဝလ]ဲေြပာင်းသံးုစွဲြခင်းကို က#နမ်တို*အေနြဖင့် မလွဲမေသ ွေဆာငရ်Xကရ်မာှ ြဖစပ်ါတယ်။ 

ဒါေပမယ့် အခလုို ဘ\ာေငြွပန်လည်ခွဲေဝမHကို ေဆာင်ရXက်ရာမာှ လက်ရှိြမန်မာ+ိုင်ငံမာှ  ရရှိထား 

တဲ ့အေြခခံလမူHေရး+ငှ့် စးီပာွးေရးဆိုင်ရာ လတွ်လပ်မHများကို မထခိိုက်ေအာင် ေဆာင်ရXက်သာွးမာှ 

ြဖစ်ပါတယ်။ က#န်မတို*+ိုင်ငံရဲ0 စးီပာွးေရးတနု*်ြပန် ေဆာင်ရXက်မHများဟာ လူမHေရးဆိုင်ရာ 

ဝနေ်ဆာငမ်Hများကို ြဖတေ်တာကြ်ခင်းသာမက  အလပုသ်မားများ+ငှ့် ရင်း+ှီးြမbCပ+်ှံမHများအေပD 

ေကာက်ခတံဲ ့အခနွအ်ခများ တိုးြမbင့်ြခင်းတို*ကိုလည်း လပု်ေဆာင်သာွးမာှ မဟတု်ပါ။ 

ြမန်မာ+ိုင်ငံတွင် လက်ရှိြဖစ်ပွားလျက်ရှိတဲ ့ COVID-19 ကပေ်ရာဂါေaကာင့် ြမနမ်ာစ့းီပာွးေရး 

+ငှ့်ြပညသ်လူထူအုေပD များစာွထခိိုကမ်Hများကို ြဖစေ်ပDေစခဲပ့ါတယ။် လတူစဦ်းတစေ်ယာကခ်ျင်း 

စ+ီငှ့် အမိေ်ထာငစ်မုျားမာှ ZကံCေတ0ွရလျကရ်ှိတဲ ့ စးီပာွးေရးဆိုငရ်ာ အခကအ်ခမဲျား ေကျာလ်]ား+ိုင် 

ေရးအတကွ် လည်းေကာင်း၊ ေရာဂါကာကယွ်ေရး၊ ကသုထနိ်းချCပ်ေရး မျက်+|ှစာများတငွ် +ိုင်ငံ၏ 

သရူဲေကာင်းများအြဖစ် ေရ0ှတန်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ၏ 

စမွ်းေဆာင်ရည် ြမbင့်တင်+ိုင်ေရး အတကွ်လည်းေကာင်း၊ +ိုင်ငံ၏ မက်ခ}ိုစးီပာွးေရး ြပန်လည် 

ေကာင်းမနွ်ေစေရး+ငှ့် COVID-19 အလနွ်အန|ဂတ်ကာလတငွ် စမွ်းေဆာင်ရည်အြပည့်ြဖင့် အသင့် 

ရငဆ်ိုင+်ိုငေ်ရးတို*အတကွလ်ည်းေကာင်း ထထိေိရာကေ်ရာက ်ေဆာငရ်Xကသ်ာွးရန ်လိုအပ်ပါတယ်။ 

က#န်မတို*+ိုင်ငံရဲ0 ဂဏု်ယစူရာသမိုင်းေaကာင်း တစ်ေလzာက်ကို ြပန်aကည့်မယ်ဆိုရင် 

အေရးZကံCလာတိုင်း က#နမ်တို*ြပညသ်မူျားရဲ0 ခနွအ်ား+ငှ့် ခ+ံိုငရ်ညစ်မွ်းအားတို*အေပD မှီခို အားထား 

ခဲရ့တာကို ေတ0ွရမာှြဖစ်ပါတယ်။ က#န်မတို*အားလံးုဟာ ယခZုကံCေတ0ွေနရတဲ ့ အခက်အခဲကို 

ရငဆ်ိုငေ်ကျာလ်]ားရာမာှ အတူတကွရှိေနရမာှ ြဖစ်ပါတယ။် ဒတီစ:်ကမိတ်ငွလ်ည်း က#န်မတို* အေနနဲ* 

တစ်ဦးအခက်အခဲကို တစ်ဦးက ကူညီသယ်ပိုး ထမ်းေဆာင်aကရမာှ ြဖစ်ပါတယ်။ က#န်မတို* 

ြပည်သူများရဲ0 အမျCိးသားေရးစိတ်ဓါတ်၊ စာန|}ိုင်းပင်းမH၊ လံ*ုလဝရီယိရှိမH၊ ထိုးထငွ်းZကဆံ+ိုင ်

မHများေaကာင့် ြမနမ်ာ+ိုငင်အံေနြဖင့် အခကအ်ခမဲျားကို ေအာငြ်မငစ်ာွေကျာြ်ဖတ်+ိုင်လမိ့်မည်ဟ ု    

က#န်မအေနြဖင့် ေလးနက်စာွယံaုကည်ပါတယ်။ 

 

 

 

ေဒ)ေအာင်ဆန်းစ2ုကည် 

4ိုင်ငံေတာ်၏ အတိုင်ပင်ခံပဂု:;ိလ် 
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အတိုေကာက်စာလံးုများ 

ADB အာရှဖံွ)*ဖိ,းေရးဘဏ် 

AMC အရင်းအ3ီှးစီမံခန9်ခဲွမ;ကုမ>ဏီ 
BOT တည်ေဆာက်-လည်ပတ်-လEဲေြပာင်း 

CERP Covid-19 ကပ်ေရာဂါေPကာင့်ြဖစ်ေပRလာသည့် စီးပွားေရးသက်ေရာက်မ;အေပR ကုစားေရးစီမံချက် 

CMP အထည်ချ,ပ်လုပ်ငန်းများ 

COVID-19 ကုိVုိနWဗုိင်းရပ်စ်ေရာဂါ ၂၀၁၉ 

DACU ဖံွ)*ဖိ,းမ;အကူအညီများ ညိ̂3ိ;င်းေရးအဖဲွ) 
G2P အစုိးရ-ြပည်သူ 

GAD အေထွေထွအုပ်ချ,ပ်ေရးဉီးစီးဌာန 

GoM ြမန်မာ3ုိင်ငံအစုိးရ 

ICU အထူးPကပ်မတ်ကုသေဆာင် 

IMF 3ုိင်ငံတကာေငွေPကးရန်ပုံေငွအဖဲွ) 

IRD ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 

JICA ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရbက်ေရးေအဂျင်စီ 

KOICA ကုိရီးယားအြပည်ြပည်ဆုိင်ရာပူးေပါင်းေဆာင်ရbက်ေရးေအဂျင်စီ 

MADB ြမန်မာ့လယ်ယာဖံွ)*ဖိ,းေရးဘဏ် 

MCCT ကုိယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်များ3ှင့်၎င်းတုိ9မှေမွးဖွားေသာအသက်၂ 3ှစ်ေအာက် ကေလးသူငယ်များအား 

ေငွေPကး ေထာက်ပ့ံြခင်း အစီအစဉ် 

MEB ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် 

MFI အေသးစားေငွေချးလုပ်ငန်း 

MIFER ရင်း3ီှးြမ̂,ပ်3ံှမ;3ှင့်3ုိင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်fကီးဌာန 

MoALI စုိက်ပျ,ိးေရး၊ ေမွးြမhေရး3ှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်fကီးဌာန 

MoCOM စီးပွားေရး3ှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်fကီးဌာန 

MoCON ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်fကီးဌာန 

MoE ပညာေရးဝန်fကီးဌာန 

MoEE လiပ်စစ်3ှင့်စွမ်းအင်ဝန်fကီးဌာန 

MoHS ကျန်းမာေရး3ှင့်အားကစားဝန်fကီးဌာန 

MoHT ဟုိတယ်3ှင့်ခရီးသွားလာေရးဝန်fကီးဌာန 

MoLIP အလုပ်သမား၊ လူဝင်မ;fကီးPကပ်ေရး3ှင့်ြပည်သူkအင်အားဝန်fကီးဌာန 

MoPFI စီမံကိန်း၊ ဘlာေရး3ှင့် စက်မ;ဝန်fကီးဌာန 

MoSWRR လူမ;ဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ေရး3ှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်fကီးဌာန 

MSDP ြမန်မာ3ုိင်ငံ၏ေရရှည်တည်တ့ံခုိင်*မဲ*ပီးဟန်ချက်ညီေသာဖံွ)*ဖိ,းတုိးတက်မ;စီမံကိန်း 

MSME အေသးစား၊ အငယ်စား3ှင့်အလတ်စားစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ 

NPL ြပန်မဆပ်3ုိင်ေသာေချးေငွ 

PPE တစ်ကုိယ်ရည်ကာကွယ်ေရးဝတ်စုံ 

PPP အစုိးရ-ပုဂnလိကပူးေပါင်းေဆာင်ရbက်မ; 

SSB လူမ;ဖူလုံေရးအဖဲွ) 

UN ကုလသမဂn 

USAID အေမရိကန်3ုိင်ငံတကာဖံွ)*ဖိ,းေရးေအဂျင်စီ 

WHO ကမoာ့ကျန်းမာေရးအဖဲွ) 
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အကျဉ်းချ;ပ် 

 COVID-19 ကမVာက့ပ်ေရာဂါသည် ၁၉၃၀ ြပည့်+စှ် ကမVာစ့းီပာွးေရးကပ် ဆိုက်Fပးီေန|က် 

ကမVာစ့းီပာွးေရးကို အဆိုးရXားဆံးု ထခိိုက်ေစခဲသ့ည့် ြဖစ်စဉ်တစ်ခ ု ြဖစ်ပါသည်။ ကမVာတစ်ဝန်း 

လသူန်းေပါင်းများစာွ အလပု်အကိုင်အခငွ့်အလမ်းများ ဆံးု}ံHးေစခဲြ့ခင်း၊ အစိုးရဘ\ာေငမွျား 

များစာွ ေလျာန့ည်းေစခဲြ့ခင်း၊ ဘ\ာေရးေဈးကွက် မတည်Fငမိ်ြခင်းများ ြဖစ်ေပDေစသကဲသ့ို* 

ကနု်သယွ်မH+ငှ့် ရင်း+ှီးြမbCပ်+ှံမHများလည်း ကျဆင်း ေစခဲပ့ါသည်။ မဝူါဒဆိုင်ရာ တံ*ုြပန်ေရး အစီအမံ 

များသည် မေသချာမHများ လ]မ်း�ခံCေနသည့် အေြခအေနတွင် ေရးဆွဲခဲ့ရသည့်အတွက် }Hပ်ေထးွမH 

များရှိေနေသာ်လည်း ဖန်တးီ+ိုင်စွမ်း (Creativity) များ ေပDထွက်လာသည်ကို ေတွ0ရှိရပါသည်။ 

 ြမန်မာ+ိုင်ငံအေနြဖင့် COVID-19 ကပ်ေရာဂါေaကာင့် စးီပာွးေရးဆိုးကျCိးသက်ေရာက်မHများ 

ကို ေရာှင်လ]ဲ+ိုင်မည်မဟတု်ေပ။ မမိတိို*အေနြဖင့် COVID-19 ၏ သက်ေရာက်မHများြဖစ်သည့် 

ေထာက်ပံပ့ို*ေဆာင်ေရးးကငွ်းဆက် (Supply Chain) +ငှ့်ကနု်စည်စးီဆင်းမH ယိုယငွ်းပျက်စးီြခင်း၊ 

လက်လေီဈးကကွ်+ငှ့် အပိုသံးုစွဲမH (Discretionary Spending) ကျဆင်းြခင်း၊ ခရးီသာွးလပု်ငန်း 

များရပန်|းရလနုးီပါးြဖစြ်ခင်း၊ စားသံးုသ+ူငှ့် ရင်း+ှီးြမbCပ+်ှံမHများ ကျယက်ျယြ်ပန*ြ်ပန*် ကျဆင်းသာွး 

ြခင်းတို*ကို ZကံCေတ0ွေနရပါသည။် ဤအေြခအေနများကို ြမန်မာ+ိုင်ငံသားများ၏ ပင်ကိုယ်ဗီဇ 

အရရရဲင့်စာွ ZကံZ့ကံခ့ံရငဆ်ိုငေ်နaကသည့်နည်းတူ +ိုင်ငံေတာအ်စိုးရအေနြဖင့်လည်း ြပည်သူများ 

အတကွ် ေဆာင်ရXက်ေပး+ိုင်သည့် ကစိမ̂ျား+ငှ့် ေဆာင်ရXက်ေပးရမည့်ကိစ^များကို အစမွ်းကနု ်

:ကCိးပမ်း ေဆာင်ရXက်ေပးသွားမည ် ြဖစ်ပါသည်။ လက်ရှိြဖစ်ေပDေနသည့် ြပဿန|များ၏ 

သက်ေရာက်မHကို ပိုမိုသက်သာေကာင်းမနွ်ေစရန် ေဆာင်ရXက်}ံမုzမက မမိတိို* ြပည်သမူျား 

လိုအပ်သည့် စးီပာွးေရးစနစ်တစ်ရပ်ဆီသို* ဦးတည်တနွ်းအားေပး+ိုင်သည့် ေရှရှည် တည်တံေ့သာ 

လပု်ငန်းစဉ်များ+ငှ် ့Institutions များကို ဖန်တးီ+ိုင်ေစရန်လည်း ေဆာင်ရXက်သာွးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 COVID-19 စးီပာွးေရးထခိိုက်မHသက်သာေရး စမီံချက်ကို ကပ်ေရာဂါေaကာင့် လက်ရှိရင်ဆိုင် 

ေနရသည့် အေရးေပDကစိ^ရပ်များကို ေြဖရငှ်း+ိုင်}ံသုာမက ြမန်မာ+ိုင်ငံ၏ ကာလရညှ် မဟာဗျ�ဟာ 

ရည်မနှ်းချက်များ+ငှ့် ကိုက်ညမီHရှိေစရန် ချတိ်ဆက်ေရးဆွဲထားပါသည်။ ထို*အြပင် ထေိရာက်မHရှိ 

သည့် လက်ေတ0ွကျကျ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရXက်+ိုင်မည့် အZကံြပCချက်များ+ငှ့်မဝူါဒများ 

ကို စမီံချက်တငွ် ထည့်သငွ်းေဖာ်ြပထားပါသည်။ လနွ်ခဲေ့သာ+စှ်များအတငွ်း ြမန်မာ+ိုင်ငံ၏ ေ�ကွးFမီ 

အေြခအေနေကာင်းမနွ်မH၊ မက်ခ}ိုစးီပာွးေရး အေြခအေနတည်Fငမိ်ခဲမ့Hတို*သည် လက်ရှိအေြခ 

အေနတွင် +ိုင်ငံဘ့\ာေငအွသံးုစရတိ်တိုးြမbင့်၍ အရင်းအြမစ်များ ပံပ့ိုးေပး+ိုငမ်ည့် အေြခအေန 

ေကာင်းများ ြဖစ်ေပDေစပါသည်။ ပဂုcလကိက\ ပးူေပါင်းေဆာငရ်Xကမ်Hပံစုံအသစ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ 

ဘ\ာေရးဆိုင်ရာ အဖွဲ0အစည်းများ+ငှ့် ဖွံ0FဖCိးမHမတိ်ဖက်များ၏ ပးူေပါင်းေဆာင်ရXက်မHြဖင့်ြဖစ်ေစ 

အမနှ်တကယ်လိုအပ်သည့်ေနရာများသို*  ပံပ့ိုးေပးမည့် ေထာက်ပံေ့ငမွျားကို လစ်ဟင်းမHမရှိေစဘဲ 
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စနစ်တကျေရာက်ရှိေစမည့် နည်းလမ်းများကိုလည်း စမီံချက်တငွ် ထည့်သငွ်းေရးဆွဲထားပါသည်။

 ဤစမီံချက်တငွ် COVID-19 ကပ်ေရာဂါေaကာင့် စးီပာွးေရး ဆိုးကျCိးသက်ေရာက်မHများကို 

ေလျာပ့ါးသက်သာေစရန်+ငှ့် ြမန်မာစ့းီပာွးေရးကျဆင်းမHကို အလျင်အြမန် ြပန်လည်ဦးေမာလ့ာေစ 

ေရးအတွက် ေဆာင်ရXက်ရမည့် နည်းလမ်းေကာင်းများ ပါဝင်ပါသည်။ 

 စမီံချက်ပါ မဟာဗျ�ဟာလပု်ငန်းစဉ်များသည် ြမန်မာ+ိုင်ငံတငွ် ကပ်ေရာဂါဒဏ်ကို တနွ်း 

လနှ်ရန်အတကွ် လိုအပ်ေနသည့် အရင်းအြမစ်များကိုရရှိေစ+ိုင်မည် ့ အေြခခံအတု်ြမစ်သဖယွ်ြဖစ် 

Fပီး အန|ဂတ်စးီပာွးေရးအတကွ် ရလဒ်ေကာင်းများ၊ ေအာင်ြမင်မHများ+ငှ့် ပိုမိုခိုင်မာသည့်ေမzာ်လင့် 

ချက်များကို ေပDထနွ်းလာေစမည့် စမီံချက်တစ်ခြုဖစ်ေaကာင်း ယံaုကည်ပါသည်။ 

 COVID-19 စးီပာွးေရးထခိိုက်မH သက်သာေရးစမီံချက်တွင် ပန်းတိုင် ၇ ခ၊ု မဟာဗျ�ဟာ ၁၀ 

ခ၊ု လပု်ငန်းစဉ် ၃၆ ခ ု +ှင့် လပု်ေဆာင်ချက် ၇၈ ခ ု ပါဝင်Fပးီ ြပည်သတူိုင်း သာမန်အသြိဖင့် 

ပးူေပါင်းပါဝင်ေဆာင်ရXက်+ိုင်မည့် မဝူါဒဆိုင်ရာ ေဆာင်ရXက်ချက်များ၊ ထူးြခားသည့် အေြခအေန 

အရေဆာင်ရXက်ရမည့် ဘ\ာေရးဆိုင်ရာ အစအီမံများ ပါဝင်ပါသည်။ စမီံချက်သည် +ိုင်ငံ ့

စးီပာွးေရးဖွံ0FဖCိးတိုးတက်မHကို ေ+|ှင့်ေ+းှမHမရှိေစဘဲ ေရာဂါကးူစက်မHကို ေလျာန့ည်းေစ+ိုင်မည့် 

နည်းလမ်းများကို ေဖာ်ေဆာင်ရန် အေထာက်အပံြ့ဖစ်ေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 COVID-19 ကမVာက့ပ်ေရာဂါသည် ကမVာလံးုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းတစ်ခအုြဖစ် 

ဆက်လက်တည်ရှိေနမည် ြဖစ်သည့်အတကွ် ဤစမီံချက်ကို ပံေုသမထားဘဲ လိုအပ်သလို အစဉ် 

ြပင်ဆင်မမွ်းမံသာွးမည့်စာတမ်း (Living Document) တစ်ခအုြဖစ် ရည်ရXယ်ထားFပးီ အေြခ 

အေန+ငှ့် အချနိ်အခါေပDမတူည်၍ လိုက်ေလျာညေီထြွဖစ်ေစရန် ြပင်ဆင်သာွးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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ေဆာင်ရ3က်မည့်လပု်ငန်းစဉ်များ 

လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အချန်ိကာလ 
ေဆာင်ရ4က်ရမည့် 

အဖဲွ<အစည်း 

ပန်းတုိင်(၁)- ေငွေ0ကးဆုိင်ရာကုစားမ7များ ေဆာင်ရ9က်ြခင်းြဖင့် မက်ခ>ုိစီးပွားေရးဝန်းကျင်တုိးတက်ေကာင်းမွန်ေစေရး 

၁.၁. ေငွေ0ကးဆုိင်ရာပ့ံပုိးမ7များ ေဆာင်ရ9က်ေပးြခင်း 

၁.၁.၁ အတိုး)*န်း 

ေလ/ာ့ချြခင်း 

(က) ဘဏ်ေချးေင)ွငှ့် အပ်)ှံေငအွများဆံးုအတိုး)*န်း သတ်မတှ်ချက်ကို 

အနည်းဆံးု ၃ ရာခိုင်)*န်းအထ ိေလ/ာခ့ျေပးရန်။ 

ေဆာင်ရGက်Hပးီ ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ် 

ဗဟိုဘဏ် 

(ခ)ရည်LMန်းသတ်မတှ်သည် ့ ဘဏ်တိုး)*န်း အထက်)ငှ်ေ့အာက်ေဘာင် 

သတ်မတှ်၍ ေဈးကကွ်အေြခအေန)ငှ် ့လိုက်ေလျာညေီထ ွရှိေစမည့် 

ဘဏ်ေချးေင)ွငှ့် အပ်)ှံေငအွတိုး)*န်းကို သတ်မတှ်ေစရန်။   

ေဆာင်ရGက်Hပးီ ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ် 

ဗဟိုဘဏ် 

၁.၁.၂.ဘဏ်များတငွ် အနည်း 

ဆံးု ထားရှိရန် လိုအပ်ချက်ကို 

ေလ/ာ့ချြခင်း 

(က)ဘဏ်များတငွ် အနည်းဆံးုထားရှိရမည့် အရန်ေငလွိုအပ်ချက် 

(Minimum Reserve Requirement) အား အနည်းဆံးု ၁.၅% (150 

bps) ေလ/ာ့ချရန်။ 

ေဆာင်ရGက်Hပးီ ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ် 

ဗဟိုဘဏ် 

၁.၁.၃.ေချးေငွေလလံ(Credit 

Auctions) စနစ်ကျင့်သံးုြခင်း 

(က)ေချးေငေွလလံ (credit auctions) စနစ်ကျင့်သံးုြခင်းြဖင့် ဘဏ် 

လပု်ငန်းကl)ငှ့် ဘlာေရးကlများတငွ် လိုအပ်ေသာ ေငွေmကး 

စးီဝင်မ*)ငှ့် ေငြွဖစ်လွယ်မ*ကို ရရှိေစရန်။ 

ချက်ချင်း 

 
 

ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ် 

ဗဟိုဘဏ် 

၁.၁.၄ ဘlာေရးလိုေငွကို 

ဗဟိုဘဏ်က ြဖည့်ဆည်း 

ေပးရန် ေဆာင်ရGက်ြခင်း 

(က)ကိုဗစ-်၁၉ စမီံချက်အေနြဖင် ့ ရည်မနှ်းထားသည် ့ Money Supply 

တိုးလာမ*)ငှ် ့ လိုက်ေလျာညေီထရွှိသည် ့ သင်ေ့တာ်ေသာအဆင်အ့ထ ိ

ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ဘlာေရးလိုေင ွ ြဖည့်ဆည်းမ*ကိုြမwင့် 

တင်ရန်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်)စှ် 

)စှ်ကနု် 

စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး 

)ငှ့် စက်မ*ဝန်zကးီဌာန၊ 

ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ် 

ဗဟိုဘဏ် 

၁.၁.၅ ေငတွိုက်စာချ|ပ်၊ 

ေငတွိုက်လက်မတှ်၊ ေလလံ 

တင်ေရာင်းချမ* (Treasury 

Bond/Bill auction) များကို 

ေလ/ာ့ချြခင်း 

(က)ကိုဗစ-်၁၉ ကိုတံ�ုြပန်သည်အ့ေနြဖင့် Contractionary effect ကို 

ေရာှင်ရာှး)ိုင်ေရးအတကွ် ဘlာေရးလိုေင ွ ြဖည်ဆ့ည်းရန် ေဆာင်ရGက် 

ေသာေငတွိုက်စာချ|ပ်၊ ေငတွိုက်လက်မတှ်များ ေလလံတင်ေရာင်းချမ*ကို 

ယာယီေလ/ာ့ချရန်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်)စှ် 

မကနု်မီ 
စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး 

)ငှ့် စက်မ*ဝန်zကးီဌာန၊ 

ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ် 

ဗဟိုဘဏ် 

ပန်းတုိင်(၂)- ရင်းDီှးြမFGပ်Dံှမ7၊ ကုန်သွယ်မ7Dှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းကNများ ပုိမုိလွယ်ကူေချာေမွPေစြခင်းြဖင့် ပုဂRလိကကNအေပT 

သက်ေရာက်မ7များေလျာ့နည်းေစြခင်း 

၂.၁. ပုဂRလိကကNရိှလုပ်ငန်းများအေပTသက်ေရာက်မ7များေလျာ့နည်းေစြခင်း 

၂.၁.၁. အတိုး)*န်း  

သက်သာသည့် ေချးေင ွ

ထတု်ေချးြခင်း (အစိုးရ၏ 

အသံးုစရတိ် ပိုမိုသံးုစွဲြခင်း) 

(က)လပု်ငန်းလည်ပတ်ေငအွြဖစ် စးီပာွးေရးထခိိုက်မ* အများဆံးုခံစားရ 

သည့် အထည်ချ|ပ်လပု်ငန်းများ၊ ဟိုတယ်)ငှ့် ခရးီသာွးလပု်ငန်းများ 

)ငှ့် အေသးစား၊ အငယ်စား)ငှ့် အလတ်စား စးီပာွးေရးလပု်ငန်းများ 

ကို(၁))စှ်လ/င် အတိုး)*န်း ၁ % ြဖင့် လပု်ငန်းလည်ပတ်ေင ွ ၁ )စှ် 

ထတု်ေချး)ိုင်ရန်အတကွ် ကျပ် ဘလီယီံ ၁၀၀ လျာထား ေထာက်ပံ့ 

သာွးရန်။ 

ေဆာင်ရGက်Hပးီ ရသံးုမနှ်းေြခ ေငစွာရင်း 

ဉီးစီးဌာန (စမီံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး)ငှ့် စက်မ* 

ဝန်zကးီဌာန)၊ 

COVID-19 လပု်ငန်းအဖွဲ� 

(ခ)အေသးစားေချးေငလွပု်ငန်းများအေနြဖင့် အတိုး)*န်းသက်သာသည့် 

ေချးေငမွျား ရရှိေစရန်။ 

ချက်ချင်း ေငွေရးေmကးေရး 

zကးီmကပ်စစ်ေဆးေရး 

ဉီးစီးဌာန (စမီံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး)ငှ့် စက်မ* 

ဝန်zကးီဌာန) 

(ဂ) ေဈးကကွ်အေြခအေနေပ�မတူည်၍ ရန်ပံေုငပွမာဏကို ကျပ် 

ဘီလီယံ ၂၀၀ မ ှ၅၀၀ အထ ိတိုးြမwင့်သာွးရန်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်)စှ် 

မကနု်မီ 
-ရသံးုမနှ်းေြခေငွ 

စာရင်းဉီးစီးဌာန 
(စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး 

)ငှ့်စက်မ*ဝန်zကးီဌာန) 

-COVID-19 

လပု်ငန်းအဖွဲ� 
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လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အချန်ိကာလ 
ေဆာင်ရ4က်ရမည့် 

အဖဲွ<အစည်း 

(ဃ)ြမန်မာစ့းီပာွးေရးဘဏ်)ငှ့် ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံ�Hဖ|ိးေရးဘဏ်တို� 

ေပါင်းစည်းြခင်းကို ြမန်ြမန်ဆန်ဆန် ေဆာင်ရGက်Hပးီစးီပာွးေရးအရ 

ထခိိုက်မ*အများဆံးုခံစားရသည့်Hမ|ိ�နယ်များတငွ်ေရ�ှေြပးေဆာင်ရGက် 

လျက်ရှိသည့် ေချးေငအွစအီစဉ်များ တိုးချဲ�ထတု်ေချး)ိုင်ေရး 

ေဆာင်ရGက်သာွးရန်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်)စှ် 

မကနု်မီ 
စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး 

)ငှ့် စက်မ*ဝန်zကးီဌာန 

၂.၁.၂ေချးေင ွအာမခံြခင်း (က)အစိုးရအေနြဖင့် ဘဏ်များက ြမန်မာလပု်ငန်းရငှ်များ (လပု်ငန်းစဉ် 

၂.၁.၁ တငွ် ပါရှိသည့် လပု်ငန်းများ မပါဝင်သည့် လပု်ငန်းများ) သို� 

လပု်ငန်းေဆာင်ရGက်ရန် ထတု်ေချးသာွးမည့် ေချးေငအွသစ်များ၏ 

၅၀% ကို အာမခံသာွးရန်။ (အဆိုပါ လပု်ငန်းရငှ်များအေနြဖင့် 

လက်ရှိဝန်ထမ်းများကို ဆက်လက်ခန�်ထားြခင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်)စှ်၊ 

ေဖေဖာ်ဝါရလီ ၁ ရက်ေန�အထ ိ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ခဲေ့သာ 

အလပု်သမားများကို ြပန်လည်ခန�်အပ်ေပးြခင်းတို� ေဆာင်ရGက် 

ေပးရပါမည်။) 

၂၀၂၀ ြပည့်)စှ် 

မကနု်မီ 
စမီံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး)ငှ့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာန 

(ခ) လက်ရှိလည်ပတ်ေနေသာ(သို�)အသစ်ေဆာင်ရGက်မည့် လပု်ငန်းများ 

အေနြဖင့် စးီပာွးေရးတိုးတက်မ*ကို ြဖစ်ထနွ်းေစမည့် သတ်မတှ် 

ကlများတငွ် လပု်ငန်းေဆာင်ရGက်Hပီး အဆိုပါလပု်ငန်းသည် 

COVID-19 ေmကာင့် သက်ေရာက်မ*များ ခံစားရပါက အစိုးရအေန 

ြဖင့် ေချးေငအွာမခံချက်များေပးသွားရန်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်)စှ် 

မကနု်မီ 
စမီံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး)ငှ့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာန 

၂.၁.၃အခနွ်/ အခေmကးေင ွ

ေပးေဆာင်ရမ*ကို 

ေရ��ဆိုင်းြခင်း (သို�) 

ကင်းလတွ်ခငွ့် ေပးြခင်း 

(က) ၂၀၂၀ ြပည့်)စှ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်ေန�တငွ် ကနု်ဆံးုမည့် ဒတုယိ 

သံးုလပတ်အတကွ် လည်းေကာင်း၊ ၂၀၂၀ ြပည့်)စှ်၊ ဇနွ်လ ၃၀ 

ရက်ေန�တငွ် ကနု်ဆံးုမည့် တတယိ သံးုလပတ်အတကွ် 

လည်းေကာင်း သံးုလတစ်zကမိ် ေပးေဆာင်ရမည့် ဝင်ေငခွနွ်များကို 

စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန�အထ ိေပးေဆာင်)ိုင်ရန်။ 

ေဆာင်ရGက်Hပးီ ြပည်တငွ်းအခနွ်များ 

ဦးစးီဌာန (စမီံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး)ငှ့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာန) 

(ခ) သံးုလတစ်zကမိ်ေပးေဆာင်ရမည့် ကနု်သယွ်လပု်ငန်းခနွ်များကို 

စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်ေန�အထ ိေပးေဆာင်)ိုင်ရန်။ 

ေဆာင်ရGက်Hပးီ ြပည်တငွ်းအခနွ်များ 

ဦးစးီဌာန (စီမံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး)ငှ့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာန) 
(ဂ)ပို�ကနု်လပု်ငန်းများေပ�တွင် zက|ိတင်ေကာက်ခံသည့် ဝင်ေငခွနွ် ၂% 

ကင်းလတွ်ခငွ့်ေပးရန်။ 

ေဆာင်ရGက်Hပးီ ြပည်တငွ်းအခနွ်များ 

ဦးစးီဌာန (စမီံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး)ငှ့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာန) 
(ဃ)ဟိုတယ်)ငှ့်ခရးီသာွးလာေရးဝန်zကးီဌာနကေကာက်ခံသည့်)စှ်စဉ်

ေmကးများကင်းလတွ်ခငွ့်ေပးရန်။ 
ေဆာင်ရGက်Hပးီ ဟိုတယ်)ငှ့် 

ခရီးသွားလာေရး 

ဝန်zကးီဌာန 

(င) လမူ*ဖလူံေုရးရန်ပံေုငထွည့်ဝင်ြခင်းကို ၃ လေရ��ဆိုင်းေပးရန်။ ေဆာင်ရGက်Hပးီ အလပု်သမား၊ 

လဝူင်မ*zကးီmကပ်ေရး 

)ငှ့်ြပည်သ�ူအင်အား 

ဝန်zကးီဌာန 

(စ) COVID-19 ကာကယွ်၊ ထနိ်းချ|ပ်၊ ကသုေရးအတကွ် တင်သငွ်း 

လာသည့် ေဆးပစ�ည်း ကရိယိာများအေပ� အထးူကနု်စည်ခနွ် 

ကင်းလတွ်ခငွ့်ေပးရန်။  
 

ချက်ချင်း ြပည်တငွ်းအခနွ်များ 

ဦးစးီဌာန (စမီံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး)ငှ့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာန) 
(ဆ) COVID-19 ကာကယွ်၊ထနိ်းချ|ပ်၊ကသုေရး)ငှ့် စပ်လျဉ်းသည့် ေဆး 

ပစ�ည်းကိရိယာများအေပ� ကနု်သယွ်ခနွ်)ငှ့် အေကာက်ခနွ် ကင်း 

လတွ်ခငွ့်ေပးရန်။ 

ချက်ချင်း အေကာက်ခနွ်ဉးီစးီ 

ဌာန (စမီံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး )ငှ့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာန) 
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လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အချန်ိကာလ 
ေဆာင်ရ4က်ရမည့် 

အဖဲွ<အစည်း 

(ဇ) ကနု်တင်ယာဉ်များအေပ� လမ်းြဖတ်သန်းခ)ငှ့် တံတားြဖတ်သန်းခ 

များ သက်သာခငွ့်(သို�) ကင်းလတွ်ခငွ့်ြပ|ရန်။ 

အြမန်ဆံးု 

ေဆာင်ရGက်ရန် 

ေဆာက်လပု်ေရး 

ဝန်zကးီဌာန 

၂.၁.၄ထခိိုက်ခံရေသာလပု်ငန်း 

များ၏ ငာှးရမ်းခများ 

ကင်းလတွ်ခငွ့်ြပ|ြခင်း 

(က)လနွ်ခဲေ့သာ ၃ လအတငွ်း ပံမုနှ်ငာှးရမ်းခများ ေပးေချထားHပးီ 

လပု်ငန်းေကာင်းမနွ်စာွ လည်ပတ်လျက်ရှိသည့် )ိုင်ငံပိုင်စက်�ံမုျားကို 

ငာှးရမ်း ေဆာင်ရGက်သည့် စက်မ*လပု်ငန်းများ၏ ငာှးရမ်းခများကို ၃လမ ှ

၆လ အထ ိကင်းလတွ်ခငွ့်ြပ|ရန်။ 

ချက်ချင်း စမီံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး)ငှ့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာန 

၂.၁.၅အခနွ်ဆိုင်ရာေ�ကွးHမီ

များ 

(က) လပု်ခလစာအပိုေပးရမ*ေပ�အေြခခံ၍ non-refundable tax 

credits ကို ၁၀% ေပးရန်။ 

အြမန်ဆံးုေဆာင်

ရGက်ရန် 
ြပည်တငွ်းအခနွ်များ 

ဦးစးီဌာန (စမီံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး)ငှ့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာန) 
(ခ)လစာစရတိ်၏ ၁၂၅% )ငှ့် ညမီ/သည့် ပမာဏကို လစာစရတိ်အြဖစ် 

)*တ်ယ၍ူ ၀င်ေငခွနွ်တကွ်ချက် ေပးေဆာင်ခငွ့်ြပ|ရန်။ 
 

အြမန်ဆံးုေဆာင်

ရGက်ရန် 
ြပည်တငွ်းအခနွ်များဦး

စးီဌာန (စမီံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး)ှင့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာန) 

 

  
(ဂ)ထပ်တိုးရင်း)ှီးြမw|ပ်)ှံမ*များအတကွ် non-refundable tax credits ကို 

၁၀% ထားရှိရန်။ 
အြမန်ဆံးုေဆာင်

ရGက်ရန် 
ြပည်တငွ်းအခနွ်များ 

ဦးစးီဌာန (စမီံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး)ှင့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာန)  
(ဃ)လက်ရှိ ဘlာ)စှ်အတကွ် တန်ဖိုးေလ/ာတ့ကွ်ြခင်း၏ ၁၂၅% 

)ငှ့်ညမီ/ေသာ အေလျာတ့ကွ်ကို ၁ zကမိ်)*တ်ယခူငွ့်ြပ|ရန်။ 

အြမန်ဆံးုေဆာင်

ရGက်ရန် 
ြပည်တငွ်းအခနွ်များ 

ဦးစးီဌာန (စမီံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး)ှင့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာန) 
၂.၁.၆. ေချးေငြွပန်လည် 

ေပးဆပ်ရမည့် ကာလကို 

တိုးြမwင့်သတ်မတှ်ေပးြခင်း 

(က)လနွ်ခဲေ့သာ ၃ )စှ်အတငွ်း အရင်း)ငှ့် အတိုးပံမုနှ် ေပးဆပ်ခဲသ့ည့် 

အေသးစား၊ အငယ်စား)ငှ့် အလတ်စားစးီပာွးေရး လပု်ငန်းများမ ှေချးယ ူ

ထားေသာ ေချးေငွများကို Restructure/reschedule ြပ|လပု်ခငွ်ေ့ပး 

ြခင်းြဖင် ့ြပန်လည်ေပးဆပ်ရမည့် ကာလ၊ အတိုး)*န်း စသည်တို�ကို ဘဏ် 

များအေနြဖင့် ြပန်လည်သတ်မတှ်)ိုင်ခငွ်ေ့ပးရန်။ 

ေဆာင်ရGက်Hပးီ ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ် 

ဗဟိုဘဏ် 

၂.၁.၇.ေတာင်သ ူလယ်သမား 

များ၊အေသးစားသးီ)ှံစိုက်ပျ|ိး

ထတု်လပု်သမူျားအား ပံပ့ိုး 

ေပးြခင်း 

(က) COVID-19 သတင်းအချက်အလက်များြဖန�်ေဝေရးလံ*�ေဆာ်မ* အစီ 

အစဉ်များကို ေထာက်ပံေ့ပးရန်။ 
 

ချက်ချင်း စိုက်ပျ|ိးေရး၊ေမးွြမ�ေရး

)ငှ့်ဆည်ေြမာင်းဝန်zကးီ

ဌာန 

(ခ) ေရာင်းအားကျဆင်း၍ ဝင်ေငမွရှိေသာ သို�မဟတု် ပံမုနှ်ြပည်ပေငလွMဲ 

များမရရှိေတာသ့ည် ့ အေသးစား ေတာင်သ ူ လယ်သမားများ 

အေနြဖင့် မိုးရာသစီိုက်ပျ|ိးချနိ်အမ ီ လိုအပ်သည့် စိုက်ပျ|ိးေရး 

သငွ်းအားစမုျား ဝယ်ယ)ူိုင်ရန် ေငေွmကး (သို�) ေချးေငမွျား 

ေထာက်ပံေ့ပးရန်။ 

ချက်ချင်း စိုက်ပျ|ိးေရး၊ေမးွြမ�ေရး 

)ငှ့်ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်zကးီဌာန၊ 

ြမန်မာလ့ယ်ယာ 

ဖွံ�Hဖ|ိးေရးဘဏ် 

(ဂ) ေဈးကကွ်ချတိ်ဆက်)ိုင်ေရး)ငှ့် ထတု်ကနု်တိုးြမwင့်ထတု်လပု် )ိုင်ေရး 

အ�ကံြပ|ချက်များ ပံပ့ိုးသာွးရန်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်)စှ် 

မကနု်မီ 
စိုက်ပျ|ိးေရး၊ေမးွြမ�ေရး

)ငှ့်ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်zကးီဌာန 
(ဃ)Covid-19 အလနွ်ကာလတငွ် ြပန်လည်ထေူထာင်)ိုင်ေရး အတကွ် 

ေကျးလက်ေဒသတငွ်း Cash-for-work အစအီစဉ်များ ဝင်ေငွ 

ရရှိမည့် အလပု်အကိုင်များ ဖန်တးီေပးရန်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်)စှ် 

မကနု်မီ 
စိုက်ပျ|ိးေရး၊ေမးွြမ�ေရး

)ငှ့်ဆည်ေြမာင်း 

ဝန်zကးီဌာန 
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လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အချန်ိကာလ 
ေဆာင်ရ4က်ရမည့် 

အဖဲွ<အစည်း 

၂.၂. ဘဏ်လုပ်ငန်းကNအေပTဆုိးကျGိးသက်ေရာက်မ7များေလျာ့နည်းေစြခင်း 

၂.၂.၁.ဘဏ်များ၏ရင်း)ှီးေင ွ

လံေုလာက်မ*အတကွ် 

ထနိ်းချ|ပ်မ*များတငွ် 

ြပ|လယွ်ြပင်လယွ်ရှိသည့် 

မဝူါဒများချမတှ်ြခင်း 

မတည်ရင်း)ှီးေငမွြပည့်မြီခင်း၊ အရင်းအတိုးေပးဆပ်ရန် ပျက်ကကွ် 

ေသာ ေချးေငမွျား ြဖစ်ေပ�ေနြခင်း၊ ေချးငာှးသ ူ တစ်ဦးချင်းသို� အများ 

ဆံးုခငွ့်ြပ|ပမာဏထက် ေကျာ်လနွ် ထတု်ေချးထားသည့် ကစိ�များ 

အတကွ် အြပည့်အဝ လိုက်န�ကျင့်သံးု)ိုင်ေရး ကစိ�ကို ၃ )စှ်  ေလ/ာ့ေပါ ့

ခငွ့်ြပ|ေပးရန်။ 

ေဆာင်ရGက်Hပးီ ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ် 

ဗဟိုဘဏ် 

၂.၂.၂. ဘဏ်များအေပ� 

ြပန်လည်ေပးဆပ်မ*မရှိေသာ 

ေချးေငမွျား၏ သက်ေရာက်မ* 

ေလျာန့ည်းေစြခင်း 

(က)ေချးေငကွl တိုးတက်ေစရန်)ငှ့် ဘဏ်များ၏ အခက်အခဲများ 

သက်သာေစရန်အတကွ် ဘဏ်များရှိ အရင်းအတိုး ေပးဆပ်ရန် 

ပျက်ကကွ်သည့် ေချးေငမွျားကို ၅ )စှ်မ ှ၇ )စှ်အထ ိလMဲယစူမီံခန�်ခွဲမည့် 

အရင်းအ)ှီး စမီံခန�်ခွဲမ*ကမု ဏ ီ (Asset Management Company)ကို 

တည်ေထာင်ရန်။ 

အြမန်ဆံးု 

ေဆာင်ရGက်ရန် 
--စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး 

)ငှ့် စက်မ*ဝန်zကးီဌာန 
- ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ် 

ဗဟိုဘဏ် 

၂.၃. ရင်းDီှးြမFGပ်Dံှမ7ြမFင့်တင်ြခင်း 

၂.၃.၁ ရင်း)ှီးြမw|ပ်)ှံမ* ခငွ့်ြပ| 

သည့် လပု်ငန်းစဉ်များ ပိုမို 

ြမန်ဆန်ေစြခင်း 

(က)လက်ရှိတငွ်mကန�်mကာမ*များ �ကံ|ေတ�ွေနရေသာ ေကာင်းမနွ်ေသာ 

ဂဏု်သတင်းရှိသည့် ပဂု¢လကိပိုင် လပု်ငန်းzကးီများ၏ ရင်း)ှီးြမw|ပ်)ှံမ* 

များအား ပငွ့်လင်းြမင်သာစာွ)ငှ့်ြမန်ဆန်စာွ ခငွ့်ြပ|)ိုင်ေရး လပု်ထံးု 

လပု်နည်းများ ချမတှ်ေဆာင်ရGက်ရန်။  

ချက်ချင်း - ရင်း)ှီးြမw|ပ်)ှံမ*)ငှ့် 

)ိုင်ငံြခား စးီပာွး 

ဆက်သယွ်ေရး 

ဝန်zကးီဌာန၊  

-စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး)ငှ့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာန 

၂.၃.၂.မဟာဗျ�ဟာကျသည့် 

အစိုးရ-ပဂု¢လကိစမီံကနိ်းများ 

အား စမီံကနိ်းဘဏ်အတငွ်း 

ထည့်သငွ်း)ိုင်ေရးြမန်ဆန်စာွ 

ေဆာင်ရGက်ြခင်း  

(က) ေစျး)*န်းေြပာင်းလဲမ*)ငှ် ့ အေကာင်းဆံးုရရှိ)ိုင်မည်အ့ေြခအေနများ 

ကိုေစာင်m့ကည်H့ပးီ ြပန်လည်ြပည်H့ဖ|ိးHမဲ စမွ်းအင်ဆိုင်ရာ စမီံကနိ်း 

များကို အြမန်ဆံးု Solicit ြပ|လပု်၊ တင်ဒါေခ�ယေူဆာင်ရGက်ရန်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်)စှ် 

မကနု်မီ 
- စမီံကနိ်း၊ဘlာေရး 

)ငှ့်စက်မ*ဝန်zကးီဌာန၊  
-လ/ပ်စစ်)ငှ့်စမွ်းအင် 

ဝန်zကးီဌာန 

(ခ)မဟာဗျ�ဟာကျသည့် အေြခခံ အေဆာက်အဉဆီိုင်ရာ စမီံကနိ်းများ 

ြမန်ဆန်စာွ Solicit ြပ|လပု်၊ တင်ဒါေခ�ယ ူ ခငွ့်ြပ|)ိုင်ေရး စစီဉ် 

ေဆာင်ရGက်ရန်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်)စှ် 

မကနု်မီ 
- စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး 

)ငှ့်စက်မ*ဝန်zကးီဌာန၊ 

- လ/ပ်စစ်)ငှ့်စမွ်းအင် 

ဝန်zကးီဌာန  

-  ေဆာက်လပု်ေရး 

ဝန်zကးီဌာန 
၂.၃.၃ရငှ်းလင်းသည့် ဝယ်ယ ူ

ေရးဆိုင်ရာ လပု်ငန်းစဉ်များ 

ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် ေဆာင် 

ရGက်ေပးြခင်းြဖင့်ရင်း)ှီးြမw|ပ်)ှံ

မ*များ ဖတိ်ေခ�ြခင်း 

(က)လတ်တေလာတငွ် အသံးုြပ|ြခင်း မရှိေသာ စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး )ငှ့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာနေအာက်ရှိ )ိုင်ငံပိုင်စက်�ံမုျားတငွ် COVID-19 )ငှ့် 

ဆက်စပ်သည့် ေဆးပစ�ည်းများကို ထတု်လပု်)ိုင်ေရး ရငှ်းလင်းသည့် 

ဝယ်ယေူရးလပု်ငန်းစဉ်များြဖင့် ရင်း)ှီးြမw|ပ်)ှံမ*များ ဖတိ်ေခ�ရန်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်)စှ် 

မကနု်မီ 
စမီံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး)ငှ့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာန၊  

၂.၃.၄. သက်ေရာက်မ* ြမင့်မား 

သည့် အစိုးရ၏ ရင်း)ှီးြမw|ပ်)ှံမ* 

များကို ဉီးစားေပးေဆာင် 

ရGက်ြခင်း  

(က) လက်ရှိအစိုးရပိုင် ရင်း)ှီးြမw|ပ်)ှံမ*များကို ြပန်လည်သံးုသပ်ရန်- 

(၁) လက်ငင်းအကျ|ိးေကျးဇးူရရှိ)ိုင်ရန် ချက်ချင်း အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေဆာင်ရGက်)ိုင်မည့် လပု်ငန်းများအား ဉးီစားေပး ေဆာင်ရGက် 

ရန်။ 

(၂)ေကာင်းမနွ်စာွ လပု်ငန်းလည်ပတ်လျက်ရှိHပးီ အကျ|ိးသက် 

ေရာက်မ*များမည့်စမီံကနိ်းများကို တိုးချဲ�ေဆာင်ရGက်ရန်။ 

(၃) အရင်းအြမစ်များ အသံးုြပ|)ိုင်ေရးအတကွ် လပု်ငန်းလည်ပတ် 

ြခင်းမရှိေသာ လပု်ငန်းစမီံကနိ်းများကို ပတိ်သမိ်းရန်/ ြပန်လည် 

ြပင်ဆင်ရန်။  

ချက်ချင်း ရသံးုမနှ်းေြခ 

ေငစွာရင်းဉီးစီးဌာန၊ 

စမီံကနိ်းေရးဆွဲေရး 

ဉီးစီးဌာန (စမီံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး)ငှ့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာန) 
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လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အချန်ိကာလ 
ေဆာင်ရ4က်ရမည့် 

အဖဲွ<အစည်း 

(ခ) စမီံကနိ်းဘဏ်အတငွ်းရှိ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရာှက်မ*၊ အဓကိ 

စးီပာွးေရးဆိုင်ရာ အေြခခံ အေဆာက်အဉမီျား၊ မဟာဗျ�ဟာကျHပးီ 

ချက်ချင်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရGက်)ိုင်မည့် အကျ|ိး 

ေကျးဇးူများစာွ ရရှိ)ိုင်မည့် စမီံကနိ်းဘဏ်အတငွ်းရှိ အစိုးရ 

စမီံကနိ်းများ ကို ဦးစားေပး ေဆာင်ရGက်ရန်။  

ချက်ချင်း ရသံးုမနှ်းေြခ ေငစွာရင်း 

ဉီးစီးဌာန၊ 

စမီံကနိ်းေရးဆွဲေရး 

ဉီးစီးဌာန(စမီံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး)ငှ့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာန) 
၂.၄. Dုိင်ငံတကာကုန်သွယ်မ7ြမFင့်တင်ြခင်း 

၂.၄.၁ကနု်သယွ်မ*ြမwင့်တင် 

ေရး ဘlာေငွပံပ့ိုးြခင်း 

(က)ကနု်သယွ်မ*ြမwင့်တင်ရန်အတကွ် ကျပ်ဘလီယီံ ၁၀၀ ကို ရန်ပံေုငွ 

တစ်ရပ် တည်ေထာင်၍ သတ်မတှ်ထားသည့် ကးူသန်းေရာင်းဝယ်ေရး 

ဘဏ်များ မတှစ်ဆင် ့ မည်သည်က့နု်ပစ�ည်းမျ|ိးအတကွ်မဆို Trade 

financing ေပး၍ေဆာင်ရGက်သာွးရန်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်)စှ် 

မကနု်မီ 
-  စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး 

)ငှ့် စက်မ*ဝန်zကးီဌာန 
-  COVID-19 လပု်ငန်း 

အဖွဲ� 

-  ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ် 

ဗဟိုဘဏ် 
၂.၄.၂သငွ်းကနု်လပု်ငန်းစဉ်

များလယွ်ကေူချာေမ�ွေစရန် 

ပံပ့ိုးြခင်း 

(က) COVID-19 ေရာဂါကာကယွ်၊ ကသု၊ ထနိ်းချ|ပ်ေရးဆိုင်ရာ ေဆးဝါး 

ပစ�ည်းများ တင်သငွ်းသည့် လပု်ငန်းစဉ်များကို လယွ်ကေူချာေမ�ွ 

ေစေရး)ငှ် ့လျင်ြမန်စာွေဆာင်ရGက်)ိုင်ေရး ပံပ့ိုးကညူရီန်   

ချက်ချင်း -  စးီပာွးေရး)ငှ့် 

ကးူသန်းေရာင်းဝယ်

ေရးဝန်zကးီဌာန၊ 

-  အေကာက်ခနွ် 

ဉီးစီးဌာန(စမီံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး)ငှ့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာန) 

(ခ)အြခား)ိုင်ငံများ၏ FDA အတည်ြပ|ချက် ရရှိHပးီေသာ ေဆးဝါးပစ�ည်း 

များတင်သငွ်းြခင်းအတကွ် လိုအပ်ေသာ သငွ်းကနု်လိုင်စင်များ)ငှ် ့

FDA ေထာက်ခံချက်ရယရူြခင်း ကစိ�ရပ်များကို ေြဖေလ/ာ့ေပးရန်။  

ချက်ချင်း -  စးီပာွးေရး)ငှ့် ကးူသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်zကးီဌာန၊ 

-  ကျန်းမာေရး)ငှ့် 

အားကစား 

ဝန်zကးီဌာန 
၂.၄.၃. ပို�ကနု်တင်ပို�ြခင်း 

လပု်ငန်းစဉ်များ လယွ်က ူ

ေချာေမ�ွေစရန် ပံပ့ိုးြခင်း 

(က) ပို�ကနု်တင်ပို�ြခင်းအတကွ် လပု်ေဆာင်ရသည် ့ပို�ကနု်လိုင်စင်၊ ခငွ်ြ့ပ| 

မနိ်�ေလ/ာက်ထားြခင်း လပု်ငန်းစဉ်များကို ြပန်လည် သံးုသပ်Hပးီ 

ေစျးကကွ်သို� ြမန်ြမန်ဆန်ဆန်ေရာက်ရှိ)ိုင်ေရးအတကွ် မလိုအပ် 

ေသာ လပု်ငန်းစဉ်များကို ဖယ်ထတု်ေပးHပးီ ကျန်းမာေရးလံ¥ုခံ| 

စတိ်ချ)ိုင်ေရးအတကွ် ေဆာင်ရGက်ရန်။ 

ချက်ချင်း စးီပာွးေရး)ငှ့်ကးူသန်း

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်zကးီ

ဌာန၊ 

(ခ)ယခစုိုက်ပျ|ိးရာသတီငွ် ေတာင်သလူယ်သမားများအား စိုက်ပျ|ိးရန် 

ဆွဲေဆာင်သည့်အေနြဖင့် ဆန်စပါးြပည်ပတင်ပို�မ* လယွ်ကူ 

ေချာေမွ�ေစေရးကိုေဆာင်ရGက်ေပးရန်။ 

ချက်ချင်း စးီပာွးေရး)ငှ့်ကးူသန်း

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်zကးီ

ဌာန၊ 

ပန်းတုိင်(၃)- အလုပ်သမားများအေပTဆုိးကျGိးသက်ေရာက်မ7ေလျာ့နည်းေစရန် ေဆာင်ရ9က်ြခင် 

၃.၁. အလုပ်သမားအေပTဆုိးကျGိးသက်ေရာက်မ7ေလျာ့နည်းေစရန်ေဆာင်ရ9က်ြခင်း 

၃.၁.၁.အလပု်သမားအကျ|ိးခံ

စားခငွ်ဆ့က်လက်ခံစားခငွ့် 

ြပ|ြခင်း 

(က)လမူ*ဖလူံေုရး ရန်ပံေုငွထည်သ့ငွ်းထားေသာ အလပု်သမားများကို 

အလပု်လက်မဲ ့ ြဖစ်သည့်ရက်မစှ၍ ကျန်းမာေရးေစာင်ေ့ရာှက်မ*ကို 

၆ လအစား ၁)စှ်သို� တိုးြမwင်ခ့ံစားခငွ်ြ့ပ|ရန်။ 

ေဆာင်ရGက်Hပးီ အလပု်သမား၊ 

လဝူင်မ*zကးီmကပ်ေရး 

)ငှ် ့ြပည်သ�ူအင်အား 

ဝန်zကးီဌာန 

(ခ)အလပု်သမားများ အလပု်လက်မဲြ့ဖစ်သည် ့ ရက်မစှ၍ ေဆးဝါး)ငှ် ့

ခရးီစရတိ် အကျ|ိးခံစားခငွ်က့ို ၆ လအစား ၁ )စှ်သို� တိုးြမwင်ခ့ံစား 

ခငွ်ြ့ပ|ရန်။ 

ေဆာင်ရGက်Hပးီ အလပု်သမား၊ လဝူင်မ* 

zကးီmကပ်ေရး)ငှ် ့

ြပည်သ�ူအင်အား 

ဝန်zကးီဌာန 
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လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အချန်ိကာလ 
ေဆာင်ရ4က်ရမည့် 

အဖဲွ<အစည်း 

၃.၁.၂ အလပု်အကိုင် အခငွ့် 

အလမ်းများ ေဖာ်ေဆာင်ေပး 

)ိုင်မည့် အေြခခံအေဆာက် 

အဦဆိုင်ရာ စမီံကနိ်းများ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း 

(က))ိုင်ငံရပ်ြခားမ ှ ြပန်လာေသာ ေရ��ေြပာင်းလပု်သားများ သို�မဟတု် 

အလပု်န�းလိုက်ရေသာ အလပု်သမားများ အတကွ်အလပု်အကိုင် 

ဖန်တးီေပး)ိုင်မည် ့ အေြခခံအေဆာက်အဦဆိုင်ရာ စမီံကနိ်းများကို 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရGက်ေပးရန်။ 

၂၀၂၀ ြပည်)့စှ် 

မကနု်မီ 
 

စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး 

)ငှ်စ့က်မ*ဝန်zကးီဌာန 

ပန်းတုိင်(၄)- အိမ်ေထာင်စုများအေပT ဆုိးကျGိးသက်ေရာက်မ7 ေလျာ့နည်းေစရန်ေဆာင်ရ9က်ြခင်း။ 

၄.၁. အိမ်ေထာင်စုများအေပT ဆုိးကျGိးသက်ေရာက်မ7 ေလျာ့နည်းေစရန်ေဆာင်ရ9က်ြခင်း  
၄.၁.၁ မတီာခများ ေလ/ာ့ချ 

ေပးြခင်း 

(က)အမိ်ေထာင်စမုျားအတကွ် မတီာခများကို ယနူစ် ၁၅၀ အထ ိအခမဲ ့

သံးုစွဲခငွ်ြ့ပ|ရန်။ (သံ�ံးုများ)ငှ် ့)ိုင်ငံတကာအဖွဲ�အစည်းများ မပါဝင်ပါ) 

ေဆာင်ရGက်Hပးီ လ/ပ်စစ်)ငှ်စ့မွ်းအင် 

ဝန်zကးီဌာန 

၄.၁.၂ ေငေွmကး)ငှ့် 

စားေသာက်ကနု်ပစ�ည်းများ 

ပံပ့ိုးကညူြီခင်း 

(က) ထခိိုက်လယွ်သည့် အမိ်ေထာင်စမုျား)ငှ့် ေဘးအ)¦ရာယ်ကျေရာက် 

)ိုင်ေြခများသည့်ြပည်သမူျားအတကွ် စားေသာက်ကနု်များေထာက် 

ပံေ့ပးရန်။  
 

ေဆာင်ရGက်Hပးီ အေထေွထ ွအပု်ချ|ပ် 

ေရးဦးစီးဌာန 

(ြပည် ေထာင်စအုစိုးရ 

အဖွဲ��ံးုဝန်zကးီဌာန)  

(ခ)ရပ်ရGာအေြခြပ| အဖွဲ�အစည်းများ)ငှ့် အသင်းများမတှစ်ဆင် ့

အေရးေပ� ရကိ§ာများ ကညူေီထာက်ပံေ့ပးရန်။ 
ေဆာင်ရGက်Hပးီ စးီပာွးေရး)ငှ် ့ကးူသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်zကးီ

ဌာန 
(ဂ)ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မခိင်များ)ငှ့် ၎င်းတို�က ေမးွဖာွးေသာအသက် ၂ )စှ် 

ေအာက် ကေလးသငူယ်များ ေငေွmကးေထာက်ပံြ့ခင်း အစအီစဉ်)ငှ့် 

လမူ*ေရးပင်စင်ခံစားခငွ်ရ့ှိသမူျားကို ၂ လမ ှ ၃ လ အထ ိ ခံစား 

ခငွ်ြ့ပ|ေစရန်)ငှ် ့လမူ*ေရးပင်စင်ခံစားခငွ်ြ့ပ|)ိုင်မည့် အသက်အရGယ် 

သက်မတှ်ချက်ကို ေလ/ာ့ချရန်။ 

ချက်ချင်း လမူ*ဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရး)ငှ် ့

ြပန်လည်ေနရာချထား

ေရးဝန်zကးီဌာန 

(ဃ)ထခိိုက်လယွ်မ* အရှိဆံးုေဒသများရှိ ေနရပ်စနွ�်ခာွ ြပည်သမူျား 

အပါအဝင် ထခိိုက်လယွ်မ*)ငှ့် ဆိုးကျ|ိးသက်ေရာက်မ* အများဆံးု 

ခံစားရသည့် အမိ်ေထာင်စမုျားကို (မိုဘိုင်းလ်ေငေွmကး ဝန်ေဆာင်မ* 

ြဖင့်) ေငေွmကးေထာက်ပံေ့ပးရန် (သင့်ေလျာ်သည့် ပမာဏတစ်ခ ု

ြဖင့် စတင်ရန်)။  

  

၂၀၂၀ ြပည်)့စှ် 

မကနု်မီ 
- စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး 

)ငှ်စ့က်မ*ဝန်zကးီ 

ဌာန၊ 

-  အေထေွထအွပု်ချ|ပ် 

ေရးဦးစီးဌာနြပည် 

ေထာင်စု 

အစိုးရအဖွဲ��ံးု 

ဝန်zကးီဌာန) 

-  လမူ*ဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရး)ငှ် ့

ြပန်လည်ေနရာ 

ချထား ေရး 

ဝန်zကးီဌာန 

၄.၁.၃ အမိ်ေထာင်စမုျား 

အေပ� တင်ရှိေနေသာ 

ေ�ကးွHမမီျားကို ေလျာန့ည်း 

သက်သာေစြခင်း 

(က)COVID-19 ကးူစကေ်ရာဂါ အများဆံးုထခိိုကခ်ရံေသာ 

အမိေ်ထာငစ်မုျားမ ှေချးယထူားသည် ့အမိယ်ာေချးေငမွျား၊ အတိုးများ)ငှ့် 

စပလ်ျဉ်း၍ ေြဖေလ/ာ့မ*များ ေပး)ိုငေ်ရး ပဂု¢လကိေငေွmကး အဖွဲ�အစည်း 

များ)ငှ် ့  ညw)ိ*ိင်းေဆာငရ်Gကေ်ပးရန။် 

ချက်ချင်း ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ် 

ဗဟိုဘဏ် 

ပန်းတုိင်(၅)- တီထွင်ဆန်းသစ်သည့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်Dုိင်ရန် အားေပးြမFင့်တင်ေဆာင်ရ9က်ြခင်း 

၅.၁.  တီထွင်ဆန်းသစ်သည့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်Dုိင်ရန်အားေပးြမFင့်တင်ေဆာင်ရ9က်ြခင်း 

၅.၁.၁ မိုဘိုင်းေငေွmကး 

ေပးေချမ*များကို အားေပးြခင်း 

(က)KBZ Pay, CB Pay, Wave Money, M Pite San, OK Dollar စသည့် 

မိုဘိုင်းမတှစ်ဆင် ့ ေငေွmကးေပးေချမ*များ အသံးုြပ|ြခင်းကို အား 

ေပးရန်)ငှ့် အစိုးရအဖွဲ�အစည်းများ ကိုယ်တိုင်ြဖစ်)ိုင်သမ/ မိုဘိုင်းမ ှ

တစ်ဆင်ေ့ငေွmကးေပးေချမ*များေဆာင်ရGက်ရန်။ 

ချက်ချင်း ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ် 

ဗဟိုဘဏ် 
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လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အချန်ိကာလ 
ေဆာင်ရ4က်ရမည့် 

အဖဲွ<အစည်း 

(ခ)e-commerce )ငှ့် social-commerce တို�မတှစ်ဆင် ့ ေရာင်းဝယ်မ* 

များြပ|လပု်ရာတငွ်ေငေွပးေချမ*များအတကွ် ဘဏ်စာရင်း ေြပာင်း 

သို�မဟတု် မိုဘိုင်းေငေွပးေချမ* သို�မဟတု် ကဒ်ြဖင်ေ့ငေွပးေချမ* 

စသည် ့ အလီက်ထေရာနစ် နည်းလမ်းများကိုသာ အသံးုြပ|)ိုင်ေရး 

ေဆာင်ရGက်ရန်။ 

၂၀၂၀ ြပည်)့စှ် 

မကနု်မီ 
-စးီပာွးေရး)ငှ် ့ကးူသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရး 

ဝန်zကးီဌာန 

-ပို�ေဆာင်ေရး)ငှ့် 

ဆက်သယွ်ေရး 

ဝန်zကးီဌာန 
၅.၁.၂ e-Commerce and 

Social-Commerce စနစ် 

အသံးုြပ|မ*များ တိုးတက်လာ 

ေစရန် ေဆာင်ရGက်ေပးြခင်း 

(က)လက်လလီပု်ငန်းများအေနြဖင့်၎င်းတို�၏ ကနု်ပစ�ည်းများကို လက်ရှိ 

ြပည်တငွ်း/ြပည်ပ e-commerce or social-commerce websites 

များ အသံးုြပ|၍ ေရာင်းချ)ိုင်ေစေရး အားေပးလပု်ေဆာင်ရန်။ 

ချက်ချင်း -  စးီပာွးေရး)ငှ် ့

ကးူသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရး ဝန်zကးီဌာန 

-  ပို�ေဆာင်ေရး)ငှ့် 

ဆက်သယွ်ေရး 

ဝန်zကးီဌာန 

(ခ) Online မတှစ်ဆင် ့ ဝယ်ယမူ*များအတကွ် ပို�ေဆာင်ေပးမည် ့

delivery/ logistic firms များကို အားေပးကညူရီန်။ 
ချက်ချင်း -  စးီပာွးေရး)ငှ် ့

ကးူသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရး ဝန်zကးီဌာန 

-  ပို�ေဆာင်ေရး)ငှ့် 

ဆက်သယွ်ေရး 

ဝန်zကးီဌာန 
(ဂ)လက်လီလပု်ငန်းများအေနြဖင် ့ ၎င်းတို�၏ကနု်ပစ�ည်းများကို online 

မတှစ်ဆင်ေ့ရာင်းချမ*ြပ|လပု်)ိုင်ေရးအတကွ်central E-commerce 

website တစ်ခ ုတည်ေထာင်ရန်။ 

၂၀၂၀ ြပည်)့စှ် 

မကနု်မီ 
-  စးီပာွးေရး)ငှ့် 

ကးူသန်း ေရာင်းဝယ် 

ေရး ဝန်zကးီဌာန 

-  ပို�ေဆာင်ေရး)ငှ့် 

ဆက်သယွ်ေရး 

ဝန်zကးီဌာန 
(ဃ) COVID-19 ကးူစက်ေရာဂါ တိုက်ဖျက်ေရးအတကွ် အ�ကံ¯ာဏ် 

ေကာင်းများ ထကွ်ေပ�လာေစေရးအတကွ် ြမန်မာ့ သတင်းအချက် 

အလက်)ငှ့် နည်းပညာ/e-commerce အသိုက်အဝန်းတငွ် 

‘Challenge Grant’ Hပ|ိင်ပွဲ တစ်ခ ုကျင်းပြပ|လပု်ရန်။  

၂၀၂၀ ြပည်)့စှ် 

မကနု်မီ 
-  စးီပာွးေရး)ငှ် ့

ကးူသန်းေရာင်း  

ဝယ်ေရးဝန်zကးီဌာန 

-  ပို�ေဆာင်ေရး)ငှ့် 

ဆက်သယွ်ေရး 

ဝန်zကးီဌာန 
ပန်းတုိင်(၆)- ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ7စနစ်များပုိမုိအားေကာင်းခုိင်မာလာေစရန်ေဆာင်ရ9က်ြခင်း။ 

၆.၁. ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ7များ ပုိမုိေကာင်းမွန်လာေစေရးအတွက် အစုိးရ၏ အသုံးစရိတ်များDှင့် စည်းမျဉ်းဆုိင်ရာ ြပGြပင်ေြပာင်း 

လဲမ7များ ေဆာင်ရ9က်ြခင်း (ကျန်းမာေရးကNအေရးေပT စီမံချက်ေအာက်တွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရ9က်ေနေသာ လုပ်ငန်းစဉ် 

များကုိ ပ့ံပုိးကူညီသွားရန် ရည်ရ9ယ်ပါသည်။) 

၆.၁.၁ေရာဂါေစာင်m့ကည် ့

စင်တာများ (Quarantine 

Centres/Facilities) ကို 

ပိုမိုတိုးချဲ�ေဆာင်ရGက်ြခင်း 

(က))ိုင်ငံပိုင်အေဆာက်အဉမီျားကို quarantine centres/ facilities 

များအြဖစ် အေရးေပ�အသံးုြပ|)ိုင်ေရး ေဆာင်ရGက်ရန်။ 

ချက်ချင်း -  ကျန်းမာေရး)ငှ့် 

အားကစားဝန်zကးီ 

ဌာန၊  

-  တိုင်းေဒသzကးီ 

)ငှ့်ြပည်နယ်အစိုးရ

အဖွဲ� 

(ခ)ေရာဂါေစာင့်mကည့် ကန�်သတ်ေနရာများ (Quarantine Centers/ 

Facilities) များတငွ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်အတကွ် ေဆးဘက် 

ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ)ငှ့် ေစတန�ဝ့န်ထမ်းများကို ပိုမိုခန�်ထားရန်။  

  

ချက်ချင်း -  ကျန်းမာေရး)ငှ့် 

အားကစားဝန်zကးီ 

ဌာန၊  

-  တိုင်းေဒသzကးီ)ငှ့် 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ� 
(ဂ) ေရာဂါေစာင်m့ကည်စ့င်တာများကို ပံမုနှ်ပိုးသတ်ေဆးြဖန်းြခင်း 

လပု်ငန်းများ ေဆာင်ရGက်ရန်  
ချက်ချင်း -  ကျန်းမာေရး)ငှ့် 

အားကစားဝန်zကးီ 

ဌာန၊  
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လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အချန်ိကာလ 
ေဆာင်ရ4က်ရမည့် 

အဖဲွ<အစည်း 

-  တိုင်းေဒသzကးီ)ငှ့် 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ� 
(ဃ)ေရာဂါေစာင်m့ကည်စ့င်တာများတငွ် လိုအပ်ေသာ အေထာက်အကူ 

ြပ|ပစ�ည်းများ၊ ဝန်ထမ်းများ)ငှ် ့ ပစ�ည်းကရိယိာများလံေုလာက်စာွ 

ထားရှိရန်။ 

ချက်ချင်း -  ကျန်းမာေရး)ငှ့် 

အားကစားဝန်zကးီ 

ဌာန၊  

-  တိုင်းေဒသzကးီ)ငှ့် 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ� 
၆.၁.၂အဓကိလိုအပ်ေသာ 

ေဆး)ငှ့် ေဆးပစ�ည်းများ 

တင်သငွ်းြခင်း 

(က)COVID-19 ေရာဂါကာကယွ်ကသုေရးအတကွ် လိုအပ်ေသာ ေဆး 

ပစ�ည်းများ ()�ှေခါင်းစည်း၊ PPE ဝတ်စံမုျား၊ ventilators, ICU 

equipment, cardiovascular support tools စသည် ့ ပစ�ည်းများ ◌း 

အပါအ၀င်) ကို ဝယ်ယရူာတငွ် အချနိ်ယေူဆာင်ရGက်ရသည် ့၀ယ်ယေူရး 

လပု်ထံးု လပု်နည်းအတိုင်း မဟတု်ဘဲ ေြဖေလျာ့၍ အမည်ပျက်မရှိဘဲ 

ေကျာ်mကားသည် ့ ပစ�ည်းတင်သငွ်းသမူျားထံမ ှ အလျင်အြမန် ဝယ်ယူ 

တင်သငွ်းထားရန်။ 

ချက်ချင်း ကျန်းမာေရး)ငှ် ့

အားကစားဝန်zကးီဌာန 

၆.၁.၃ေရာဂါကာကယွ်ြခင်း 

လပု်ငန်းများကို တိုးြမwင် ့

ေဆာင်ရGက်ြခင်း 

 (က)လအူများအသံးုြပ|)ိုင်မည် ့ ေနရာများတငွ် လက်ေဆးရန် ေနရာ 

များကို အဆင်ေြပေအာင် ြပ|လပု်ထားရန်။ 

ချက်ချင်း -ကျန်းမာေရး)ငှ့် 

အားကစားဝန်zကးီ 

ဌာန၊  

-ပညာေရးဝန်zကးီဌာန၊  

-လမူ*ဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရး)ငှ့်ြပန်

လည်ေနရာချထား

ေရးဝန်zကးီဌာန၊ 

-တိုင်းေဒသzကးီ)ငှ့်    

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�။ 

(ခ)ေရG�လျားပိုးသတ်ေဆးြဖန်း အဖွဲ�များြဖင် ့ ပိုးသတ်ေဆးြဖန်းြခင်း 

လပု်ငန်းများကို ပိုမိုတိုးြမwင်လ့ပု်ေဆာင်ရန်။ 
ချက်ချင်း -  ကျန်းမာေရး)ငှ့် 

အားကစားဝန်zကးီ 

ဌာန၊  

-  တိုင်းေဒသzကးီ)ငှ့် 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ� 
(ဂ)ေရG�လျားအဖွဲ�များမ ှ တစ်ဆင်)့�ှေခါင်းစည်းများ)ငှ့် ေရာဂါကာကွယ် 

ေရးဆိုင်ရာ လက်ကမ်းစာေစာင်များ ြပည်သမူျားသို� ြဖန်�ေဝရန်။ 
ချက်ချင်း -  ကျန်းမာေရး)ငှ့် 

အားကစားဝန်zကးီ 

ဌာန၊  

-  တိုင်းေဒသzကးီ)ငှ့် 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ� 
(ဃ)ေရG�လျားေရာဂါစစ်ေဆးေရး အဖွဲ�များမ ှ တစ်ဆင် ့ လအူေြမာက် 

အများ ေရာဂါစစ်ေဆးြခင်းများ လပု်ေဆာင်ရန်။ 

အြမန်ဆံးု 

ေဆာင်ရGက်ရန် 
-  ကျန်းမာေရး)ငှ့် 

အားကစားဝန်zကးီ 

ဌာန၊  

-  တိုင်းေဒသzကးီ)ငှ့် 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ� 
(င)စနွ�်ပစ်ပစ�ည်း/စနွ�်ပစ် ေရဆိုးစမီံခန�်ခွဲမ*)ငှ့် ေရစးီေရလာစနစ်သန�်ရငှ်း 

ေရး တိုးတက်ေကာင်းမနွ်ေစရန်။  

၂၀၂၀ ြပည်)့စှ် 

မကနု်မီ 
တိုင်းေဒသzကးီ)ငှ့် 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�။ 
၆.၁.၄.ကျန်းမာေရး ဝန်ထမ်း 

များ၏ စမွ်းေဆာင်ရည် 

တိုးတက်လာေစြခင်း 

(က)ဆရာဝန်များ၊ သနူ�ြပ|များ၊ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ 

ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများ)ငှ် ့ ေစတန�ဝ့န်ထမ်းများကို (အေရးေပ� 

ကာလတိုရည်ရGယ်ချက်ြဖင့်) ခန�်အပ်ရန်)ငှ့် ၎င်းတို�၏ က¶မ်းကျင်မ* 

များကို ြမwင်တ့င်ေပးရန်။ 

၂၀၂၀ ြပည်)့စှ် 

မကနု်မီ 

ကျန်းမာေရး)ငှ် ့

အားကစားဝန်zကးီ 

ဌာန 

(ခ)ကျန်းမာေရးဝန်ထမ်းများကို လံေုလာက်ေသာကာကယွ်ေရးပစ�ည်း 

ကိရိယာများ ပံပ့ိုးေပးထားရန်။ 
ချက်ချင်း ကျန်းမာေရး)ငှ် ့

အားကစားဝန်zကးီဌာန 
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လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အချန်ိကာလ 
ေဆာင်ရ4က်ရမည့် 

အဖဲွ<အစည်း 

၆.၁.၅. လက်ရှိကျန်းမာေရး 

ဆိုင်ရာ အေထာက်အကြူပ| 

ပစ�ည်းများကိုတိုးြမwင်ေ့ဆာင် 

ရGက်ထားြခင်း 

(က) လက်ရှိဓါတ်ခွဲခန်းများ၊ စမ်းသပ်ခန်းများကို ဦးစားေပး အစအီစဉ် 

အလိုက် အဆင်ြ့မwင်တ့င်ရန်။ 

၂၀၂၀ ြပည်)့စှ် 

မကနု်မီ 

ကျန်းမာေရး)ငှ့် 

အားကစားဝန်zကးီဌာန 

(ခ) လက်ရှိေဆး�ံမုျား)ငှ် ့ ကျန်းမာေရးေစာင်ေ့ရာှက်မ*စင်တာများကို 

ဦးစားေပးအစအီစဉ်အလိုက် အဆင်ြ့မwင်တ့င်ရန်။ 
၂၀၂၀ ြပည်)့စှ် 

မကနု်မီ 
ကျန်းမာေရး)ငှ်အ့ားက

စားဝန်zကးီဌာန 

(ဂ) တိုင်းေဒသzကးီ၊ ြပည်နယ်များရှိ ေရာဂါကးူစက်ခံထားရသမူျားရှိရာ 

ေဆး�ံမုျား)ငှ် ့ ေစာင်m့ကည်စ့င်တာများတငွ် (မးီစက်များ)ငှ် ့

စက်သံးုဆမီျား ဝယ်ယထူားရန်အစအီစဉ်များအပါအ၀င်) လ/ပ်စစ် 

မးီပံမုနှ် ရရှိ)ိုင်ေရးအတကွ် ေဆာင်ရGက်ထားရန်။   

၂၀၂၀ ြပည်)့စှ် 

မကနု်မီ 
ကျန်းမာေရး)ငှ် ့

အားကစားဝန်zကးီဌာန 

(ဃ) အေအးေပးရန်လိုအပ်သည့် ေရာဂါကာကယွ်းေဆးများ)ငှ့် 

အထးူေဆးဝါးများ သိုေလာှင်ရန်အတကွ် အေအးခန်းများ စစီဉ် 

ေဆာင်ရGက်ရန်။  

၂၀၂၀ ြပည်)့စှ် 

မကနု်မီ 
ကျန်းမာေရး)ငှ် ့

အားကစားဝန်zကးီဌာန 

ပန်းတုိင်(၇)- COVID-19 ေ0ကာင့် ထိခုိက်မ7ရိှေနေသာ လုပ်ငန်းများကုိ ေငွေ0ကးပ့ံပုိးမ7တုိးြမFင့်ေပးDုိင်ေရး (အေရးေပTရန်ပုံေငွအပါအဝင်) 

၇.၁. COVID-19 ရန်ပုံေငွDှင့်အေရးေပTရန်ပုံေငွများပုိမုိတုိးြမFင့်ရရိှDုိင်ေရးေဆာင်ရ9က်ြခင်း။ 

၇.၁.၁ဘlာေငသွံးုစွဲမ*ကို 

ြပန်လည်ခွဲေဝသတ်မတှ်ြခင်း 

(က)အစိုးရအဖွဲ�အစည်းများအေနြဖင် ့၂၀၁၉-၂၀၂၀ အရ အသံးု စာရင်းမ ှ

တတ်)ိုင်သေလာက် အများဆံးု ၁၀ ရာခိုင်)*န်းအထ ိCOVID-19 ရန်ပံေုင ွ

သို� ထည်ဝ့င်ရန်။ 

စတင်ေဆာင် 

ရGက်Hပးီ 

စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး 

)ငှ် ့စက်မ*ဝန်zကးီဌာန။ 

၇.၁.၂ ဘlာရန်ပံေုင ွ

အရအသံးုစာရင်းကို လိုအပ် 

သလို ြပင်ဆင်)ိုင်ေရး 

ေဆာင်ရGက်ြခင်း 

(က) Budget contingency fund ကိုတိုးြမwင်)့ိုင်ရန်)ငှ် ့ အရအသံးု 

စာရင်းများကို လိုအပ်သလို လျင်ြမန်စာွ ြပင်ဆင်)ိုင်ေရးအတကွ် 

ေဆာင်ရGက်ထားရန်)ငှ် ့ စည်းမျဉ်းစည်း ကမ်းများ)ငှ် ့ အစရီင်ခံစာ 

တင်သငွ်းြခင်းများကို လိုအပ်သလို ေြဖေလ/ာ့ေဆာင်ရGက်ရန်။ 

စတင် 

ေဆာင်ရGက်Hပးီ 
စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး 

)ငှ် ့စက်မ*ဝန်zကးီဌာန။ 

(ခ) ဘlာရန်ပံေုင ွခွဲေဝမ*ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ြပင်ဆင် 

ရန်။ 
စတင် 

ေဆာင်ရGက်Hပးီ 
စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး 

)ငှ် ့စက်မ*ဝန်zကးီဌာန။ 

၇.၁.၃ COVID-19 )ငှ့် 

စပ်လျဉ်းသည် ့ဖွံ�Hဖ|ိး 

တိုးတက်မ*ဆိုင်ရာ ေချးေင ွ

များ ပိုမိုရရှိ)ိုင်ေရး ေဆာင် 

ရGက်ြခင်း 

(က)CERP Action Plans )ငှ် ့ ြမန်မာ)ိုင်ငံ ပိုမိုကျယ်ြပန်�ေသာ COVID-

19ေရာဂါ တံ�ုြပန်ေဆာင်ရGက်ေရးအတကွ် ြပင်ပအဖွဲ�အစည်းများက 

ေပးအပ်လာမည် ့ဖွံ�Hဖ|ိးေရးအကအူည ီအေထာက်အပံမ့ျား)ငှ် ့အတိုး)*န်း 

သက်သာသည် ့ေချးေငမွျားရယ)ူိုင်ေရး ေဆာင်ရGက်ရန်။ 

စတင် 

ေဆာင်ရGက်Hပးီ 
-စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး 

)ငှ့်စက်မ*ဝန်zကးီဌာန၊  

-ရင်း)ှီးြမw|ပ်)ှံမ*)ငှ် ့

)ိုင်ငံြခားစးီပာွးဆက် 

သယွ်ေရဝန်zကးီဌာန၊ 

-ဖွံ�Hဖ|ိးမ*မတိ်ဖက် အက ူ

အညမီျား ညw)ိ*ိင်းေရး 

အဖွဲ�။ 
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အေကာင်အထည်ေဖာ်မ;<ကးီ>ကပ်ေရး 

COVID-19 တုံbြပန်ေရးအစီအစဉ်များ (Stimulus Packages) ကုိ အေကာင်ထည်ေဖာ်ရာတွင် သာမက 

အစုိးရ၏ ပွင့်လင်းြမင်သာရိှမ5Jှင့် တာဝန်ယူတာဝန်ခံမ5 ခုိင်မာအားေကာင်းေစေရးအတွက် COVID-19 ရန်ပုံေငွ 

သုံးစဲွမ5ကုိ စနစ်တကျ rကီး(ကပ်ေဆာင်ရ7က်ရန် အေရးrကီးပါသည်။ 

ထုိbေ(ကာင့် COVID-19 စီးပွားေရးထိခုိက်မ5သက်သာေရးစီမံချက် (COVID-19 Economic Releif Plan) တွင် 

ပါဝင်သည့် ပန်းတုိင်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ သင့်ေတာ်လုံေလာက်သည့် rကီး(ကပ်မ5များJှင့်အတူ ပူးေပါင်း 

ေဆာင်ရ7က်သွားရမည် ြဖစ်ပါသည်။ ထုိbအတူ သတင်းအချက်အလက်များကုိ မှန်ကန်ြမန်ဆန်စွာJှင့် အချတ်ိ 

အဆက်မိမိ အချန်ိမီရရိှJုိင်ေရးအတွက်  ေဆာင်ရ7က်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။  
 

ေစာင့်>ကပ်>ကည့်?;မည့်လပု်ငန်းစဉ် 
လုပ်ေဆာင်

ချက် 

ေဆာင်ရ9က်ရမည့် 

အဖဲွPအစည်း 
hiန်းကိန်း 

ပန်းတုိင်(၁)-ေငွေ0ကးဆုိင်ရာ ပ့ံပုိးမ7များ ြပGြပင်ေဆာင်ရ9က်မ7များ ေဆာင်ရ9က်ြခင်းြဖင့် မက်ခ>ုိ စီးပွားေရးဝန်းကျင် တုိးတက် 

ေကာင်းမွန်ေစြခင်း 
 

၁.၁. ေငွေ0ကးဆုိင်ရာ ပ့ံပုိးမ7များ ေဆာင်ရ9က်ေပးြခင်း 

၁.၁.၁. (က) ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် ဘဏ်အပ်ေင)ွငှ့်ေချးေင)ွ*န်းထားများကို အနည်းဆံးု ၃  ရာခိုင်)*န်းအထ ိေလ/ာ့ချHပီးြဖစ်ရန် 

၁.၁.၁. (ခ) ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်များအလိုက် မမိတိို�၏ risk management အေပ� အေြခခံ၍ ေဆာင်ရGက်)ိုင် 

သည့် သတ်မတှ်ေဘာင်အတငွ်း အပ်ေင)ွငှ့် ေချးေင)ွ*န်း သတ်မတှ်ြခင်းကို ခငွ့်ြပ|ေပးHပီးြဖစ်ရန် 
 

၁.၁.၂. (က) ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် ဘဏ်များတငွ် အနည်းဆံးုထားရှိရမည့် လိုအပ်ချက်ကို အနည်းဆံးု ၁.၅% ေလ/ာ့ချေပးHပီး ြဖစရ်န် 

၁.၁.၃. (က) ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် Credit Auctions ကို အနည်းဆံးုြမန်မာကျပ်ေင ွ ၁၀ ဘလီယီံ ထတု်ေပး)ိုင်ေရး ေဆာင်ရGက်Hပးီ 

ြဖစ်ရန် 

၁.၁.၄. (က) စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး)ငှ့် စက်မ* 

ဝန်zကးီဌာန၊ 

ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 
 

ဘlာေရးလိုေငွကို ေလ/ာ့ချ)ိုင်ေရး ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏ်က ဘlာေငွ ပိုမိုတိုးြမwင့် 

ြဖည့်ဆည်းHပးီြဖစ်ရန် 
 

၁.၁.၅. (က) စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး)ငှ့် စက်မ* 

ဝန်zကးီဌာန၊ 

ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 
 

Treasury bills/bonds ေရာင်းချမ*ကို ယာယီေလ/ာ့ချHပီးြဖစ်ရန် 
 

ပန်းတုိင်(၂)- ရင်းDီှးြမFGပ်Dံှမ7၊ ကုန်သွယ်မ7Dှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းကNများ ပုိမုိလွယ်ကူ ေချာေမွPေစြခင်းြဖင့် ပုဂRလိကကNအေပT 

သက်ေရာက်မ7များ ေလျာ့နည်းေစြခင်း 

၂.၁. ပုဂRလိက ကNရိှ လုပ်ငန်းများေပT သက်ေရာက်မ7များ ေလျာ့နည်းေစြခင်း 

၂.၁.၁(က) ရသံးုမနှ်းေြခေငစွာရင်းဉးီစးီဌာန၊ 

COVID-19 လပု်ငန်းအဖွဲ� 

ြမန်မာကျပ်ေင ွ ဘလီယီံ ၁၀၀ ကို ထခိိုက်ခံရသည့် အေသးစား၊ အငယ်စား)ငှ့် အလတ်စား 

စးီပာွးေရး လပု်ငန်းများသို� )စှ်မကနု်မ ီေချးေငထွတု်ေပးHပီးြဖစ်ရန် 
 

၂.၁.၁(ခ) ေငွေရးေmကးေရးzကီးmကပ် 

စစ်ေဆးေရး ဉးီစးီဌာန 

အေသးစားေချးေငလွပု်ငန်းများသို� တတ်)ိုင်သမ/ေချးေငွများများထတု်ေချးသာွး)ိုင်ေရးေဆာင်ရGက် 

Hပီးြဖစ်ရန်  
 

၂.၁.၁(ဂ) ရသံးုမနှ်းေြခေငစွာရင်းဉးီစးီဌာန၊ 

COVID-19 လပု်ငန်းအဖွဲ� 

)စှ်မကနု်မ ီ ရန်ပံေုငပွမာဏကို အနည်းဆံးု ြမန်မာကျပ်ေငွ ဘလီံယံ ၂၀၀ အထ ိ တိုးြမwင့်)ိုင်ေရး 

ေဆာင်ရGက်Hပီးြဖစရ်န် 

၂.၁.၁(ဃ) စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး)ငှ့်စက်မ* 

ဝန်zကးီဌာန 

ဘဏ် ၂ ခ ုေပါင်းစည်းြခင်းကို )စှ်မကနု်မ ီတတ်)ိုင်သမ/ြမန်ြမန် ေဆာင်ရGက်Hပီးြဖစရ်န် 
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လုပ်ေဆာင်

ချက် 

ေဆာင်ရ9က်ရမည့် 

အဖဲွPအစည်း 
hiန်းကိန်း 

၂.၁.၂(က) စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး)ငှ့်စက်မ* 

ဝန်zကးီဌာန 

ေချးေငအွသစ်များ ထတု်ေချးေပးမည့် ဘဏ်များသို� အဆိုပါ ေချးေင၏ွ အနည်းဆံးု ၅၀% ကို အစိုးရ 

အေနြဖင် ့အာမခံချက် ေပးHပးီြဖစ်ရန်  

၂.၁.၂(ခ) စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး)ငှ့် စက်မ* 

ဝန်zကးီဌာန 

လပု်ငန်းများသို� ေချးေငအွာမခံချက်များ ေပးHပီးြဖစ်ရန် 

၂.၁.၃(က) ြပည်တငွ်းအခနွ်များ ဉးီစးီဌာန ဝင်ေငခွနွ်ေပးေဆာင်ရြခင်းကို ေရ��ဆိုင်းေပးHပီးြဖစ်ရန် 

၂.၁.၃(ခ) ြပည်တငွ်းအခနွ်များဉးီစးီဌာန ကနု်သယွ်လပု်ငန်းခနွ်များ ေပးေဆာင်ရြခင်းကို )စှ်ကနု်အထ ိေရ��ဆိုင်းေပးHပီးြဖစ်ရန် 

၂.၁.၃(ဂ) ြပည်တငွ်းအခနွ်များဉးီစးီဌာန ပို�ကနု်လပု်ငန်းများမ ှzက|ိတင်ေကာက်ခံသည့် ဝင်ေငခွနွ်ကို ကင်းလတွ်ခငွ့်ြပ|Hပးီြဖစ်ရန်  

၂.၁.၃(ဃ) ဟိုတယ်)ငှ့်ခရးီသာွးလာေရး 

ဝန်zကးီ ဌာန 

)စှ်ကနု်အထ ိ)စှ်စဉ်ေmကးများ ကင်းလတွ်ခငွ့်ြပ|Hပီးြဖစ်ရန်  

၂.၁.၃(င) အလပု်သမား၊ လဝူင်မ*zကးီmကပ် 

ေရး)ှင့် ြပည်သ�ူအင်အားဝန်zကးီ 

ဌာန 

လမူ*ဖလူံေုရး ရန်ပံေုငထွည့်ဝင်ရြခင်းကို ၃ လေန�က်ကျ ထည့်ဝင်ခငွ့် ြပ|Hပီးြဖစ်ရန် 

၂.၁.၃(စ) ြပည်တငွ်းအခနွ်များ ဉးီစးီဌာန အေရးzကးီသည့် ေဆး)ငှ့်ေဆးပစ�ည်းများအေပ� ေကာက်ခံသည့် အထးူကနု်စည်ခနွ်ကို )စှ်ကနု် 

အထ ိကင်းလတွ်ခငွ့်ြပ|Hပီးြဖစ်ရန် 

၂.၁.၃(ဆ) အေကာက်ခနွ်ဦးစးီဌာန ကနု်သယွ်ခနွ်)ငှ်အ့ေကာက်ခနွ်ကင်းလတွ်ခငွ်L့Mန်mကားချက်ထတု်ြပန်Hပးီြဖစ်ေရန် 

၂.၁.၃(ဇ) ေဆာက်လပု်ေရးဝန်zကးီဌာန အနည်းဆံးု အဓကိလမ်းမzကးီ ၃ ခတုငွ် ယာဉ်ြဖတ်သန်းခ ေကာက်ခံမ*ကို )စှ်ကနု်အထ ိကင်းလွတ် 

ခငွ့်ြပ|ေရး ေဆာင်ရGက်Hပီးြဖစ်ရန် 

၂.၁.၄(က) စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး)ငှ့် စက်မ* 

ဝန်zကးီဌာန 

ေြမ)ှင့်အေဆာက်အဦငာှးရမ်းခများကို အနည်းဆံးု ၃ လစာ ကင်းလတွ်ခငွ့်ေပးHပီးြဖစ်ရန် 

၂.၁.၅(က) ြပည်တငွ်းအခနွ်များဉးီစးီဌာန )စှ်ချ|ပ် စာရင်းစစ်အစရီင်ခံစာအေပ� အေြခခံ၍ အနည်းဆံးု ကမု ဏ ီ၁၀၀ ခ၏ု non-refundable 

tax credits ကို ၁၀% ထားရှိေပးHပီးြဖစ်ရန် 

၂.၁.၅(ခ) ြပည်တငွ်းအခနွ်များဉးီစးီဌာန )စှ်ချ|ပ် စာရင်းစစ်အစရီင်ခံစာအေပ� အေြခခံ၍ ထတု်)*တ်ခငွ့် (deduction) ကို ခငွ့်ြပ|Hပီးြဖစ်ရန် 

၂.၁.၅(ဂ) ြပည်တငွ်းအခနွ်များဉးီစးီဌာန )စှ်ချ|ပ် စာရင်းစစ်အစရီင်ခံစာအေပ� အေြခခ၍ံ အနည်းဆံးု ကမု ဏ ီ ၁၀၀ ခ၏ု ထပ်တိုးရင်း)ှီး 

ြမw|ပ်)ှံမ*များအတကွ်non-refundable tax credits ကို ၁၀ % ထားရှိ ေပးHပီးြဖစ်ရန် 

၂.၁.၅(ဃ) ြပည်တငွ်းအခနွ်များဉးီစးီဌာန )စှ်ချ|ပ် စာရင်းစစ်အစရီင်ခံစာအေပ� အေြခခ၍ံ အနည်းဆံးု ကမု ဏ ီ ၁၀၀ ကို ခငွ့်ြပ| ခဲသ့ည့် 

တန်ဖိုးေလျာတ့ကွ်)*န်း၏ ၁၂၅% )ငှ့် ညမီ/သည့် တန်ဖိုးကို တန်ဖိုးေလ/ာ့ သတ်မတှ်ခငွ့်ြပ|ြခင်းကို 

ေဆာင်ရGက်Hပးီြဖစ်ရန် 

၂.၁.၆(က) ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် အေသးစား၊ အငယ်စား )ငှ့် အလတ်စား စးီပာွးေရးလပု်ငန်းများမ ှဘဏ်များတငွ် လက်ရှိ ေချးယူ 

ထားေသာ ေချးေငမွျား ြပန်လည်ေပးဆပ်ရမည့် ကာလကို ြပန်လည် သတ်မတှ်ေရး ေဆာင်ရGက် 

Hပီးြဖစ်ရန် 

၂.၁.၇(က) စိုက်ပျ|ိးေရး၊ ေမးွြမ�ေရး)ငှ့် ဆည် 

ေြမာင်း ဝန်zကးီဌာန 

COVID-19 Communication Campaign မတှစ်ဆင့် ဆက်သယွ် ေဆာင်ရGက်မ*များ စတင် 

ြပ|လပု်Hပးီြဖစ်ရန် 

၂.၁.၇(ခ) စိုက်ပျ|ိးေရေမးွြမ�ေရး)ငှ့် 

ဆည်ေြမာင်း ဝန်zကးီဌာန/ ြမန်မာ့ 

လယ်ယာ ဖွံ�Hဖ|ိးေရးဘဏ် 

)စှ်မကနု်မ ီေငေွmကးပံပ့ိုးြခင်း)ငှ့် ေချးေငေွထာက်ပံြ့ခင်းကို ေဆာင်ရGက်Hပီးြဖစ်ရန် 

၂.၁.၇(ဂ) စိုက်ပျ|ိးေရး၊ ေမးွြမ�ေရး)ငှ့် 

ဆည်ေြမာင်း ဝန်zကးီဌာန 

အ�ကံ¯ာဏ်ေပးြခင်းဆိုင်ရာများ ပံပ့ိုးေပးHပးီြဖစ်ရန် 
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လုပ်ေဆာင်

ချက် 

ေဆာင်ရ9က်ရမည့် 

အဖဲွPအစည်း 
hiန်းကိန်း 

၂.၁.၇(ဃ) စိုက်ပျ|ိးေရး၊ ေမးွြမ�ေရး)ငှ့် 

ဆည်ေြမာင်း ဝန်zကးီဌာန 

အခေmကးေငရွရှိ)ိုင်မည့် လပု်ငန်းများကို)စှ်မကနု်မ ီေဖာ်ေဆာင်ေပးHပီးြဖစရ်န် 

၂.၂. ဘဏ်လုပ်ငန်းက=အေပT ဆုိးကျGိးသက်ေရာက်မ7များ ေလျာ့နည်းေစြခင်း 

၂.၂.၁(က) ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် LMန်mကားချက်များကို အြမန်ဆံးု ထတု်ြပန်)ိုင်ေရး ေဆာင်ရGက်Hပီးြဖစရ်န် 

၂.၂.၂(က) စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး)ငှ့် 

စက်မ*ဝန်zကးီဌာန၊ 

ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်  

AMC စည်းမျဉ်းများကို အြမန်ဆံးု ထတု်ြပန်)ိုင်ေရး ေဆာင်ရGက်ြခင်း၊ AMC ကို အြမန်ဆံးု 

တည်ေထာင်)ိုင်ေရး ေဆာင်ရGက်Hပီးြဖစရ်န် 

၂.၃. ရင်းDီှးြမFGပ်Dံှမ7 ြမ?င့်တင်ြခင်း  

၂.၃.၁(က) ရင်း)ှီးြမw|ပ်)ှံမ*)ငှ့် )ိုင်ငံြခား စးီပာွး 

ဆက်သယွ်ေရး ဝန်zကးီဌာန၊ 

စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး)ငှ့် စက်မ* 

ဝန်zကးီဌာန 

အနည်းဆံးု ရင်း)ှီးြမw|ပ်)ှံမ* လပု်ငန်းzကးီ ၅ ခကုို ခငွ့်ြပ|Hပးီြဖစ်ရန် 

၂.၃.၂(က) စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး)ငှ့် စက်မ* 

ဝန်zကးီဌာန၊ လ/ပ်စစ်)ငှ့်စမွ်းအင် 

ဝန်zကးီဌာန၊  

)စှ်မကနု်မ ီအနည်းဆံးု လပု်ငန်း ၅ ခကုို Procurement process စတင် ေဆာင်ရGက်Hပးီြဖစ်ရန် 
 

၂.၃.၂(ခ) စမီံကနိ်း၊ဘlာေရး)ငှစ့က်မ* 

ဝန်zကးီဌာန၊ လ/ပ်စစ်)ငှ့်စမွ်းအင် 

ဝန်zကးီဌာန၊ ေဆာက်လပု်ေရး 

ဝန်zကးီဌာန 

)စှ်မကနု်မ ီအနည်းဆံးုလပု်ငန်း ၅ ခကုို Procurement process စတင် ေဆာင်ရGက်Hပးီြဖစ်ရန် 
 

၂.၃.၃(က) စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး)ငှ့် စက်မ* 

ဝန်zကးီဌာန၊ 

)စှ်မကနု်မ ီေဆး)ငှ့်ေဆးပစ�ည်းများထတု်လပု်မည့် ရင်း)ှီးြမw|ပ်)ှံသူများ ကို ခငွ့်ြပ|ေပးHပီး ြဖစ်ရန် 

၂.၃.၄(က) ရသံးုမနှ်းေြခေငစွာရင်းဦးစးီဌာန 

စမီံကနိ်းေရးဆွဲေရးဉးီစးီဌာန 

ဦးစားေပးေဆာင်ရGက်ထားမ*များကို အစရီင်ခံတင်ြပHပီးြဖစရ်န် 

၂.၃.၄(ခ) ရသံးုမနှ်းေြခေငစွာရင်းဦးစးီဌာန 

စမီံကနိ်းေရးဆွဲေရးဉးီစးီဌာန 

ဦးစားေပးေဆာင်ရGက်ထားမ*များကို အစရီင်ခံတင်ြပHပီးြဖစရ်န် 

၂.၄. Dုိင်ငံတကာကုန်သွယ်မ7 ြမ?င့်တင်ြခင်း  

၂.၄.၁(က) စမီံကနိ်း၊ဘlာေရး)ငှ့်စက်မ* 

ဝန်zကးီဌာန၊ COVID-19 လပု်ငန်း 

အဖွဲ�၊ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ် ဗဟိုဘဏ် 

)စှ်မကနု်မ ီကနု်သယွ်မ*ပံပ့ိုးေငကွို ထတု်ေပး)ိုင်ေရး ေဆာင်ရGက်Hပီး ြဖစ်ရန် 

၂.၄.၂(က) စးီပာွးေရး)ငှ့် ကးူသန်းေရာင်း 

ဝယ်ေရးဝန်zကးီဌာန၊  

အေကာက်ခနွ်ဉးီစးီဌာန 

Standard Operating Procedures (SOP)အသစ်ြဖင့် သငွ်းကနု်ဆိုင်ရာ ကစိ�ရပ်များ ပိုမို ြမန်ဆန် 

ေအာင်ေဆာင်ရGက်Hပီးြဖစရ်န် 

၂.၄.၂(ခ) စးီပာွးေရး)ငှ့် ကးူသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရး ဝန်zကးီဌာန၊ ကျန်းမာေရး)ငှ့် 

အားကစားဝန်zကးီဌာန 

ေဆး)ငှ့်ေဆးပစ�ည်းများ တင်သငွ်းြခင်းအတကွ် လိုအပ်သည့် သငွ်းကနု်လိုင်စင်)ငှ့် FDA ေထာက်ခံ 

ချက်များကို ကင်းလတွ်ခငွ့်ေပးမည့် LMန်mကားချက် ထတု်ြပန်Hပးီြဖစ်ရန် 

၂.၄.၃(က) စးီပာွးေရး)ငှ့်ကးူသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန်zကးီဌာန 

Standard Operating Procedures (SOP) အသစ်ြဖင့် ပို�ကနု်ဆိုင်ရာ ကစိ�ရပ်များ ပိုမိုြမန်ဆန် 

ေစေရး ေဆာင်ရGက်Hပးီြဖစ်ရန် 

၂.၄.၃(ခ) စးီပာွးေရး)ငှ့်ကးူသန်းေရာင်းဝယ် 

ေရးဝန်zကးီဌာန 
 

ဆန်စပါးတင်ပို�မ* တိုးြမwင့်ေဆာင်ရGက်Hပးီြဖစ်ရန် 

ပန်းတုိင်(၃)- အလုပ်သမားများအေပT ဆုိးကျGိးသက်ေရာက်မ7 ေလျာ့နည်းေစရန်ေဆာင်ရ9က်ြခင်း 

၃.၁. အလုပ်သမားများအေပT ဆုိးကျGိးသက်ေရာက်မ7 ေလျာ့နည်းေစရန်ေဆာင်ရ9က်ြခင်း 
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လုပ်ေဆာင်

ချက် 

ေဆာင်ရ9က်ရမည့် 

အဖဲွPအစည်း 
hiန်းကိန်း 

၃.၁.၁ (က) အလပု်သမား၊ လဝူင်မ*zကးီmကပ် 

ေရး)ှင့် ြပည်သ�ူအင်အားဝန်zကးီ 

ဌာန 

အလပု်လက်မဲြ့ဖစ်သည့် လမူ*ဖလူံေုရး အဖွဲ�ဝင်များ၏ ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရာှက်မ*ဆိုင်ရာ အကျ|ိး 

ခံစားခငွ့်ကာလကို တိုးြမwင့်ေပးHပီးြဖစရ်န် 

၃.၁.၁ (ခ) အလပု်သမား၊လဝူင်မ*zကးီmကပ်

ေရး)ှင့် ြပည်သ�ူအင်အားဝန်zကးီ 

ဌာန 

ေဆးဝါး)ငှ့် ခရးီစရတိ်အကျ|ိးခံစားခငွ့်ကာလ တိုးြမwင့်ခငွ့်ြပ|ေပးHပီး ြဖစ်ရန် 

၃.၁.၂ (က) စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး)ငှ့် စက်မ* 

ဝန်zကးီဌာန 

)စှ်မကနု်မ ီ အလပု်အကိုင်အခငွ့်အလမ်းများ ေဖာ်ေဆာင်ေပး)ိုင်မည့် အေြခခံအေဆာက်အဉီ 

ဆိုင်ရာ စမီံကနိ်းများ တတ်)ိုင်သမ/ စတင်တည်ေဆာက်)ိုင်ေရး ေဆာင်ရGက်Hပီးြဖစရ်န် 
 

ပန်းတုိင်(၄)- အိမ်ေထာင်စုများအေပT  ဆုိးကျAိးသက်ေရာက်မC ေလျာ့နည်းေစရန်ေဆာင်ရ4က်ြခင်း 

၄.၁. အိမ်ေထာင်စုများအေပT  ဆုိးကျGိးသက်ေရာက်မ7 ေလျာ့နည်းေစရန်ေဆာင်ရ9က်ြခင်း 

၄.၁.၁ (က) လ/ပ်စစ်)ငှ့်စမွ်းအင်ဝန်zကးီဌာန လ/ပ်စစ်မတီာခများ ကင်းလတွ်ခငွ့်ေပးHပီးြဖစရ်န် 

၄.၁.၂(က) အေထေွထအွပု်ချ|ပ်ေရး ဉးီစးီဌာန ချ|ိ�တဲသ့ည့် အမိ်ေထာင်စမုျားသို� စားနပ်ရကိ§ာများ ေထာက်ပံ့ြခင်းကို စတင်ေဆာင်ရGက်Hပီးြဖစရ်န် 

၄.၁.၂(ခ) စးီပာွးေရး)ငှ့်ကးူသန်းေရာင်းဝယ်

ေရးဝန်zကးီဌာန 

အေရးေပ�ရကိ§ာများ ကညူေီထာက်ပံြ့ခင်းလပု်ငန်းစဉ်ကို စတင်ေဆာင်ရGက်Hပီး ြဖစ်ရန် 

၄.၁.၂(ဂ) လမူ*ဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး)ငှ် ့

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်zကးီ 

ဌာန 

ကိုယ်ဝန်ေဆာင်မခိင်များ)ငှ့် ၎င်းတို�မ ှေမးွဖာွးေသာ အသက် ၂ )စှ်ေအာက် ကေလးသငူယ်များကို 

ေငေွmကးေထာက်ပံြ့ခင်း အစအီစဉ်အတကွ် ေထာက်ပံမ့*များ တိုးြမwင့်ေဆာင်ရGက်ေပးHပီးြဖစရ်န် 

၄.၁.၂(ဃ) စမီံကနိ်း၊ ဘlာေရး)ငှ့် စက်မ* 

ဝန်zကးီဌာန၊အေထေွထအွပု်ချ|ပ်

ေရးဉီးစီးဌာန၊ လမူ*၀န်ထမ်း၊ ကယ် 

ဆယ်ေရး)ငှ့် ြပန်လည်ေနရာချ 

ထားေရး ၀န်zကးီဌာန 

)စှ်မကနု်မ ီထခိိုက်မ*ခံရသည့်ချ|ိ�တဲေ့သာအမိ်ေထာင်စမုျားကိုေငွေmကးေထာက်ပံမ့*များ ေဆာင်ရGက် 

ေပးHပီးြဖစရ်န် 

၄.၁.၃(က) ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် LMန်mကားချက် (သို�) LMန်mကားစာများ ထတု်ြပန်Hပီးြဖစရ်န် 

ပန်းတိုင်(၅)- တထီငွ်ဆန်းသစ်သည့် ထတု်ကနု်များ ထတု်လပု်Fိုင်ရန် အားေပးြမKင့်တင်ေဆာင်ရLက်ြခင်း 

၅.၁. တထီငွ်ဆန်းသစ်သည့် ထတု်ကနု်များ ထတု်လပု်Fိုင်ရန် အားေပးြမKင့်တင်ေဆာင်ရLက်ြခင်း 

၅.၁.၁(က) ြမန်မာ)ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် )စှ်မကနု်မ ီMobile  Financial services အသံးုြပ|သည့် စားသံးုသမူျားကို ကနု်သည်များမှတစ်ဆင် ့

discounts ေပး)ိုင်ေရး ေဆာင်ရGက်Hပီးြဖစရ်န် 

၅.၁.၁(ခ) စးီပာွးေရး)ငှ့်ကးူသန်းေရာင်းဝယ်

ေရးဝန်zကးီဌာန၊ ပို�ေဆာင်ေရး)ငှ့် 

ဆက်သယွ်ေရး ၀န်zကးီဌာန 

)စှ်မကနု်မ ီလက်ရှိ e-Commerce )ငှ့် social-Commerce မတှစ်ဆင့် ေရာင်းချမ*၏ အနည်းဆံးု 

၃၀ % ကို အလီက်ထေရာနစ် ေငွေmကးြဖင့်သာ ေရာင်းချေစေရး ေဆာင်ရGက်Hပီးြဖစရ်န် 

၅.၁.၂(က) စးီပာွးေရး)ငှ့်ကးူသန်းေရာင်းဝယ်

ေရးဝန်zကးီဌာန၊ ပို�ေဆာင်ေရး)ငှ့် 

ဆက်သယွ်ေရး ၀န်zကးီဌာန 

)စှ်မကနု်မ ီ အနည်းဆံးု လက်လလီပု်ငန်းzကးီ ၅ ခမု ှ ၁၀ ခအုထ ိ e-Commerce (သို�) social-

Commerce မတှစ်ဆင့် ေရာင်းချ)ိုင်ေရး ေဆာင်ရGက်Hပးီြဖစ်ရန် 

၅.၁.၂(ခ) စးီပာွးေရး)ငှ့်ကးူသန်းေရာင်းဝယ်

ေရးဝန်zကးီဌာန၊ ပို�ေဆာင်ေရး)ငှ့် 

ဆက်သယွ်ေရး ၀န်zကးီဌာန 

)စှ်မကနု်မ ီအနည်းဆံးု delivery/logistic လပု်ငန်း ၅ ခ ုလည်ပတ် ေဆာင်ရGက်Hပးီြဖစ်ရန် 

၅.၁.၂(ဂ) စးီပာွးေရး)ငှ့်ကးူသန်းေရာင်းဝယ်

ေရးဝန်zကးီဌာန၊ ပို�ေဆာင်ေရး)ငှ့် 

ဆက်သယွ်ေရး ၀န်zကးီဌာန 

)စှ်မကနု်မ ီCentral e-Commerce Website လMင့်တင်)ိုင်ေရး ေဆာင် ရGက်Hပးီြဖစ်ရန် 
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လုပ်ေဆာင်

ချက် 

ေဆာင်ရ9က်ရမည့် 

အဖဲွPအစည်း 
hiန်းကိန်း 

၅.၁.၂(ဃ) စးီပာွးေရး)ငှ့်ကးူသန်းေရာင်းဝယ်

ေရးဝန်zကးီဌာန၊ ပို�ေဆာင်ေရး)ငှ့် 

ဆက်သယွ်ေရး ၀န်zကးီဌာန 

5+ Application developer များ)ငှ့်5+ application တထီငွ် သံးုစွဲေန သမူျားကို Challenge 

grants ဆမုျား ေပးအပ်Hပးီြဖစ်ရန် 

ပန်းတိုင်(၆)- ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှက်မPစနစ်များ ပိုမိုအားေကာင်းခိုင်မာလာေစရန်ေဆာင်ရLက်ြခင်း 

၆.၁. ကျန်းမာေရးေစာင်ေ့ရာှက်မPများ ပိုမိုေကာင်းမနွ်လာေစေရးအတကွ် အစိုးရ၏ အသံးုစရတိ်များFငှ် ့ စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ြပTြပင်ေြပာင်းလဲမPများ  

ေဆာင်ရLက်ြခင်း  

၆.၁.၁ (က) ကျန်းမာေရး)ငှ်အ့ားကစား 

ဝန်zကးီဌာန၊  

တိုင်းေဒသzကးီ)ငှ့်ြပည်နယ် 

အစိုးရ 

)စှ်မကနု်မ ီ)ိုင်ငံပိုင်အေဆာက်အဉီများကို  Quarantine Centers အြဖစ် ေြပာင်းလဲHပးီ ြဖစ်ရန် 

၆.၁.၁ (ခ) ကျန်းမာေရး)ငှ်အ့ားကစား 

ဝန်zကးီဌာန၊  

တိုင်းေဒသzကးီ)ငှ့်ြပည်နယ် 

အစိုးရ 

)စှ်မကနု်မ ီေဆးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းအသစ်များ ထပ်မံခန�်ထား)ိုင်ေရး ေဆာင်ရGက်Hပးီြဖစ်ရန် 

၆.၁.၁ (ဂ) ကျန်းမာေရး)ငှ်အ့ားကစား 

ဝန်zကးီဌာန၊  

တိုင်းေဒသzကးီ)ငှ့်ြပည်နယ် 

အစိုးရ 

Quarantine Centres များတငွ် ပံမုနှ်ပိုးသတ်ြခင်း လပု်ငန်းများကို စတင်ေဆာင်ရGက်Hပးီြဖစ်ရန် 
 

၆.၁.၁ (ဃ) ကျန်းမာေရး)ငှ်အ့ားကစား 

ဝန်zကးီဌာန၊  

တိုင်းေဒသzကးီ)ငှ့်ြပည်နယ် 

အစိုးရ 

)စှ်မကနု်မ ီ Quarantine Centres များသို� လံေုလာက်ေသာ အေထာက်အကြူပ|ပစ�ည်းများ 

ဝန်ထမ်း များ )ငှ့်   ပစ�ည်း ကရိယိာများ ပံပ့ိုးေပးHပးီြဖစ်ရန် 

၆.၁.၂ (က) ကျန်းမာေရး)ငှ်အ့ားကစား 

ဝန်zကးီဌာန 

)စှ်မကနု်မ ီ COVID – 19 )ငှ့် ဆက်စပ်သည့် ေဆး)ငှ့်ေဆးကရိယိာပစ�ည်းများ တင်သငွ်း)ိုင်သမ/ 

အများ ဆံးု တင်သငွ်း)ိုင်ေရး ေဆာင်ရGက်Hပီးြဖစရ်န် 

၆.၁.၃ (က) ကျန်းမာေရး)ငှ်အ့ားကစား 

ဝန်zကးီဌာန၊ 

ပညာေရး၀န်zကးီဌာန၊ 

လမူ*၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး)ငှ့် 

ြပန်လည်ေနရာချထားေရး၀န်zကးီ 

ဌာန၊ 

 တိုင်းေဒသzကးီ)ငှ့်ြပည်နယ် 

အစိုးရ 

)စှ်မကနု်မ ီ ဘတ်(စ်)ကားမတှ်တိုင်များ၊ မးီရထားဘတူာ�ံမုျား၊ အများြပည်သ)ူငှ့် သက်ဆိုင်သည့် 

ေနရာများတငွ် လက်ေဆးရန် ေနရာများ တတ်)ိုင်သမ/ အများဆံးု ေဆာင်ရGက်ေပးHပီးြဖစရ်န် 

၆.၁.၃ (ခ) ကျန်းမာေရး)ငှ်အ့ားကစား 

ဝန်zကးီဌာန၊  

တိုင်းေဒသzကးီ)ငှ့်ြပည်နယ် 

အစိုးရ 

ေရG�လျားပိုးသတ်ေဆးြဖန်းအဖွဲ�များ ြဖစ်)ိုင်သမ/ အများဆံးုဖွဲ�စည်း၍ ပိုးသတ်ေဆးြဖန်းြခင်း 

လပု်ငန်းစဉ်များကို )စှ်မကနု်မ ီေဆာင်ရGက်ေပးHပီး ြဖစ်ရန် 

၆.၁.၃ (ဂ) ကျန်းမာေရး)ငှ်အ့ားကစား 

ဝန်zကးီဌာန၊  

တိုင်းေဒသzကးီ)ငှ့်ြပည်နယ် 

အစိုးရ 

)စှ်မကနု်မ ီMobile Team များ ဖွဲ�စည်း၍ ြပည်သသူို� Mask ြဖန�်ေဝေပးHပီးြဖစရ်န် 

၆.၁.၃ (ဃ) ကျန်းမာေရး)ငှ်အ့ားကစား 

ဝန်zကးီဌာန၊  

တိုင်းေဒသzကးီ)ငှ့်ြပည်နယ် 

အစိုးရ 

)စှ်မကနု်မ ီ Mobile Team များ ဖွဲ�စည်း၍   တတ်)ိုင်သမ/ လူအများအြပား စမ်းသပ်ေပး)ိုင်ေရး 

ေဆာင်ရGက်ေပးHပီးြဖစရ်န် 
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လုပ်ေဆာင်

ချက် 

ေဆာင်ရ9က်ရမည့် 

အဖဲွPအစည်း 
hiန်းကိန်း 

၆.၁.၃ (င) တိုင်းေဒသzကးီ)ငှ့်ြပည်နယ် 

အစိုးရ 

)စှ်မကနု်မ ီ စနွ�်ပစ်ပစ�ည်း/ ေရဆိုး စနွ�်ပစ်ေရး စမီံခန�်ခွဲမ* စနစ် အနည်းဆံးု ၂ ခ ု အဆင့်ြမwင့်တင် 

ေဆာင်ရGက်ေပးHပီးြဖစရ်န် 

၆.၁.၄ (က) ကျန်းမာေရး)ငှ်အ့ားကစား 

ဝန်zကးီဌာန 

)စှ်မကနု်မ ီကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှက်မ*ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား လက်ေတ�ွတငွ်ြဖစ်)ိုင်သမ/ ထပ်မံ 

ခန�်ထား)ိုင်ေရး ေဆာင်ရGက်ေပးHပီးရန် 

၆.၁.၄ (ခ) ကျန်းမာေရး)ငှ်အ့ားကစား 

ဝန်zကးီဌာန 

)စှ်မကနု်မ ီ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရာှက်မ*ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအေရအတကွ်၏ ၅၀ ရာခိုင်)*န်းမ ှ ၈၀ 

ရာခိုင်)*န်းအထ ိ လံေုလာက်ေသာ အကာအကယွ်ပစ�ည်းများ ေထာက်ပံေ့ပး)ိုင်ေရး ေဆာင်ရGက် 

ေပးHပီးြဖစရ်န် 

၆.၁.၅ (က) ကျန်းမာေရး)ငှ်အ့ားကစား 

ဝန်zကးီဌာန 

)စှ်မကနု်မ ီအနည်းဆံးု လက်ရှိဓာတ်ခွဲခန်း ၁ ခကုို အဆင့်ြမwင့်တင် ေဆာင်ရGက်ေပးHပီးြဖစရ်န် 

၆.၁.၅ (ခ) ကျန်းမာေရး)ငှ်အ့ားကစား 

ဝန်zကးီဌာန 

)စှ်မကနု်မ ီ လက်ရှိေဆး�ံုများ)ငှ့်ကျန်းမာေရး ေစာင့်ေရာှက်မ*ဌာနများကို လက်ေတ�ွတငွ် ြဖစ်)ိုင် 

သမ/ အဆင့်ြမwင့်တင်Hပီးြဖစရ်န် 

၆.၁.၅ (ဂ) ကျန်းမာေရး)ငှ်အ့ားကစား 

ဝန်zကးီဌာန 

)စှ်မကနု်မ ီ အနည်းဆံးုSpecialized Medical and Associated Facilities ၁၀ ခသုို� မးီစက်များ 

ေထာက်ပံေ့ပးHပီးြဖစရ်န် 

၆.၁.၅ (ဃ) ကျန်းမာေရး)ငှ်အ့ားကစားဝန်

zကးီဌာန 

)စှ်မကနု်မ ီ အနည်းဆံးုSpecialized Medical and Associated Facilities ၁၀ ခသုို� 

အေအးခန်းထနိ်းသမိ်းမ*စနစ်ေဆာင်ရGက်ေပးHပီး ြဖစ်ရန် 
 

ပန်းတိုင်(၇)- COVID-19 ေWကာင့် ထခိိုက်မPရှိေနေသာ လပု်ငန်းများကို ေငေွWကးပံပ့ိုးမPများ ပိုမိုတိုးြမKင့်ေပးအပ်Fိုင်ေရး( အေရးေပXရန်ပံေုငအွပါအဝင်) 

၇.၁. COVID-19 ရန်ပံေုငFွငှ့် အေရးေပXရန်ပံေုငမွျား ပိုမိုတိုးြမKင့်ရရှိFိုင်ေရးေဆာင်ရLက်ြခင်း 

၇.၁.၁ (က) စီမံကနိ်း 

ဘlာေရး)ငှ့်စက်မ*ဝန်zကးီဌာန 

အစိုးရ၏ အသံးုစရတိ် ခွဲေဝချထားြခင်းကို စတင်Hပးီြဖစ်ရန် 

၇.၁.၂. (က) စီမံကနိ်းဘlာေရး)ငှ့်စက်မ*ဝန်

zကးီဌာန 

ဘlာစည်းမျဉ်းများ ြပင်ဆင်Hပီးြဖစ်ရန် 

၇.၁.၂ (ခ) စီမံကနိ်း၊ 

ဘlာေရး)ငှ့်စက်မ*ဝန်zကးီဌာန 

ဘlာစည်းမျဉ်းများ ြပင်ဆင်Hပးီြဖစ်ရန် 

၇.၁.၃. (က) စီမံကနိ်း၊ ဘlာေရး)ငှ့် စက်မ* 

ဝန်zကးီဌာန 

ရင်း)ှိးြမw|ပ်)ှံမ*)ငှ့် )ိုင်ငံြခားစးီပာွး 

ဆက်သယွ်ေရး ဝန်zကးီဌာန 

ဖွံ�Hဖ|ိးမ*အကအူညမီျား ညw)ိ*ိင်းေရး 

အဖွဲ�  

COVID-19 သက်ေရာက်မ*များကိုကစုား)ိုင်ရန်အတကွ်အတိုး)*န်းသက်သာသည့်ေချးေငအွနည်းဆံးု 

အေမရကိန်ေဒ�လာ သန်း ၅၀ မ ှ ၅၀၀ အထ ိ ရယထူားHပးီြဖစ်ရန်)ငှ့် COVID-19 သက်ေရာက်မ* 

များကိုကစုား)ိုင်ရန်အတကွ် ေထာက်ပံေ့ငွ(Grant)ြဖင့် ေဆာင်ရGက်မည် ့ zကးီမားေသာ လပု်ငန်း 

အစအီစဉ်သစ်များကို စတင်Hပးီြဖစ်ရန် 

 

 

 

လုပ်ငန်းစဉ်ဇယားတွင် ပါဝင်ေသာ အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်များJှင့်လုပ်ေဆာင်ချက်များ၏ စီးပွားေရးဆုိင်ရာ 

ရလဒ်များကုိ Jှစ်အနည်းငယ်အတွင်း တုိင်းတာJုိင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ သုိbြဖစ်၍ ေစာင့်(ကည့်အကဲြဖတ်မည့် 

စနစ်သည် လက်ငင်းအကျHိးေကျးဇူးရရိှJုိင်မည့် ကိစ~ရပ်များအေပB ဦးစားေပး၍ အေလးထားေဆာင်ရ7က်သွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 
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အဆုိပါရလဒ်များကုိ အထက်ပါေစာင့်(ကည့်အကဲြဖတ်ဇယားရိှ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီတွင် ေဖာ်ြပ 

ထားသည့် ��န်းကိန်းများြဖင့် တုိင်းတာသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် 

ေဆာင်ရ7က်မည့် အစုိးရအဖဲွ�အစည်းများ၏ စွမ်းေဆာင်ရည်များကုိ အဆုိပါ��န်းကိန်းများအေပBမူတည် ၍ 

စဉ်ဆက်မြပတ်ေစာင့်(ကည့်အကဲြဖတ်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 


