


 

                               

 

 

 

 

 

၂၀၁၉-၂၀၂၀                

                                  

           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 





မာတိကာ 
 

စဉ် အ ကကာငး်အရာ စာမျက်နှာ 

၁။ နိဒါန်ဵ ၁ - ၂ 

၂။ အစိုဵရေကြွေဵမြီအေခြေအေန ၂ - ၃ 

၃။ ခြည်ြေကြွေဵမြီအေခြေအေန ၃ - ၂၂ 

 - ြွောလအြုိင်ဵ အခြောဵအလိြုွေ်ရယူြေဲဴသည်ဴ ခြည်ြေကြွေဵမြီအေခြေအေန  ၃ - ၅ 

 -  မြီရှင်နိုငင်ဳ/ အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြွေ် ခြည်ြေကြွေဵမြီအေခြေအေန ၆ - ၇ 

 -  ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖဲွ့အစည်ဵအလိြုွေ် ခြည်ြေကြွေဵမြီအေခြေအေန ၇ - ၈ 

 - ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ြေု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ခြည်ြေြေျေဵေငွစာြေျေုြ်ြေျေုြ်ဆိုြှု 

အေခြေအေန 

၈ - ၁၆ 

 (ြွေ) မြီရှငန်ိုင်ငဳ/အဖဲွ့အစည်ဵ အလိြုွေ်ေြေျေဵေငစွာြေျေုြ်ြေျေုြ်ဆိုြှု ၈ - ၁၀ 

 (ြေ) ဝန်ကြွေီဵဌာန/အဖဲွ့အစည်ဵ အလိြုွေ် ေြေျေဵေငစွာြေျေုြ်ြေျေုြ်ဆိုြှု ၁၁ - ၁၆ 

 - ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ြေု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ြွေဏ္ဍအလိုြွေ် ခြည်ြေြေျေဵေင ွ

စာြေျေုြ်ြေျေုြ်ဆိုြှုအေခြေအေန 

၁၆ 

 - ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ြေု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ခြည်ြေြေျေဵေငွထုတ်ယူသဳုဵစွဲြှုနှင်ဴ 

ခြန်လည်ေြဵဆြ်ြှုအေခြေအေန 

၁၆ - ၁၉ 

 - ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖဲွ့အစည်ဵြျောဵ၏ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလိြုွေ် ခြည်ြေကြွေဵမြီ 

အေခြေအေန  

၁၉ - ၂၁ 

 -  ေကြွေဵမြီေရွှေ့ဆုိင်ဵခြေင်ဵအစီအစဉ်  ၂၁ - ၂၂ 

၄။ ခြည်တွင်ဵေကြွေဵမြီအေခြေအေန ၂၂ - ၂၇ 

 −  ြွောလအြိုင်ဵအခြောဵအလိြုွေ်ရယူြေဲဴသည်ဴ ခြည်တွင်ဵေကြွေဵမြီအေခြေအေန  ၂၂ 

 −   အစိုဵရေငွေြေျေဵသြွေ်ေသြေဳလြွေ်ြှတ်အြျေ ိုဵအစာဵအလုိြွေ်  ခြည်တွင်ဵ 

ေကြွေဵမြီအေခြေအေန 

၂၃ 

 



မာတိကာ 

 

စဉ် အ ကကာငး်အရာ စာမျက်နှာ 

 - ခြည်တွင်ဵေကြွေဵမြီဆိုင်ရာေဆာငရွ်ြွေ်ြေျေြွေ်ြျောဵ ၂၃ - ၂၄ 

 - ခြည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအြ်ေငွစာရင်ဵ ၏လိေုငွခဖည်ဴဆည်ဵြှု ၂၄ - ၂၅ 

 - ခြည်တွင်ဵေြေျေဵေငွြျောဵအေြါ် နိုငင်ေဳတာ်ြွေြွေျေြေဳရသည်ဴအတိုဵစရိတ် ၂၅ - ၂၇ 

 - ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလုိြွေ် ခြည်တွင်ဵ ေကြွေဵမြီအေခြေအေန ၂၇ 

၅။ အစိုဵရြွေ ေငွထုတ်ေြေျေဵခြေင်ဵနှင်ဴ ထြဆ်ငဴ်ေငွထုတ်ေြေျေဵခြေင်ဵ  ၂၈ 

၆။ အစိုဵရ၏အာြြေဳြေျေြွေ် ၂၈ 

၇။ သဳုဵသြ်ြေျေြွေ် ၂၉  

၈။ နိဂုဳဵ ၃၀  

 

 

 

 

 

 

 



 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာေေဵနှစ် 

အစိုဵ ေ၏ေ ြွေဵမြီဆိုင်ော နှစ်ပတ်လည်အစီေင်ခဳစာ 
 

နဒိါန်ဵ   
 

၁။ ြပည်သူ့ေ ြွေဵမမီစီမဳခန့်ခဲွမှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၇ နှင်ဴအညီ အစုိဵရ၏ ေ ြွေဵမမီဆုိင်ရာနှစ်ပတ်လည် 

အစီရငခ်ဳစာြွေို နှစ်စဉ်ြပုစု၍ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သ့ုိတငြ်ပမပီဵ နှစ်စဉ် ထုတ်ြပန်ရမည်ြဖစ် 

သြဖငဴ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်မှစတင၍် နှစ်စဉ်တင်ြပ  ြွေ်ရိှရာ (၄) ကြွေိမ် ထုတ်ြပန်မပီဵ 

ြဖစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခ ု ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွြွေ် (၅) ကြွေိမ်ေြမာြွေ် အစီရငခ်ဳစာြွေို 

ြပုစုတငြ်ပြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။  
 

 

၂။ ြပည်သူ့ေ ြွေဵမမီစီမဳခန့်ခွဲမှုစနစြ်ွေို ေခတ်မဖီွဳ့မဖိုဵတိုဵတြွေ်ေစရန် ေဆာငရွ်ြွေ်လျြွေ်ရိှရာ 

အစိုဵရ၏ ဘဏ္ဍာေငြွဖည်ဴဆည်ဵမှုလိအုပ်ချြွေ်မျာဵနှင်ဴ ၎င်ဵတို့၏ ြွောလတို၊ ြွောလရှည်ေပဵရန် 

တာဝန်မျာဵြွေို ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခအနည်ဵဆုဳဵနှငဴ် ြွေုန်ြွေျစရိတ်အနည်ဵဆုဳဵြဖစ်ေစရန်နှငဴ် အစိုဵရေငွေချဵ 

သြ်ွေေသခဳလြ်ွေမှတ်မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵေသာ ြပည်တွင်ဵေစျဵြွွေြ်ွေဖဳွ့မဖိုဵေရဵြုိွေ အာဵေပဵြမှင်ဴတင်ရန် 

ေဆာငရွ်ြွေ်လျြွေ်ရိှပါသည်။ နိုငင်ေဳတာမ်ှ ြွောလလတ်ေ ြွေဵမမီစီမဳခန့်ခွဲမှုမဟာဗျူဟာြွေို ချမှတ် 

ထာဵရိှမပီဵ ၎င်ဵ၏အဓြိွေရည်ရွယ်ချြွေ်မျာဵမှာ- 
 

 

 (ြွေ) ေ ြွေဵမမီခဳနိုင်ရည်ရိှမှုအဆငဴြ်ွေို ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရန်၊ 
 

(ခ) ဘဏ္ဍာေရဵဆိုင်ရာဆုဳဵရှုဳဵနိုငေ်ြခမျာဵြွေို စီမဳခန့်ခွဲရန်နှင်ဴ ယင်ဵ ဆုဳဵရှုဳဵနိုငေ်ြခမျာဵြွေို 

သင်ဴတင်ဴေလျာြ်ွေပတ်ေသာ အတုိင်ဵအတာတွင်ရိှေနေစရန်အတွြ်ွေ ြပည်သူ့ေ ြွေဵမမီ 

အေနအထာဵြွေို အြွေဲြဖတ်ရန်၊ 
 

(ဂ) အစိုဵရေငွေချဵသြွေ်ေသခဳလြွေ်မှတ်မျာဵ နှငဴစ်ပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ြပည်တွင်ဵေစျဵြွေွြွေ် 

ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြွေ်ေစရန်တို့ြဖစ်ပါသည်။ 
 

၃။ ေ ြွေဵမမီစီမဳခန့်ခဲွမှုမဟာဗျူဟာအရ ြပည်တွင်ဵ၊ ြပည်ပမှေချဵေငွမျာဵရယူရာတွင် နုိင်ငဳေတာ် 

နှငဴ် ြပည်သူလူထအုတွြွေ် အြွေျ ိုဵရိှထိေရာြွေ်မည်ဴစီမဳြွေိန်ဵမျာဵြွေို အေြွောငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာင ်

ရွြ်ွေနုိင်ရန်နှင်ဴ ေ ြွေဵမမီဝန်ထုပ်ဝန်ပုိဵ၊ ြုွေန်ြွေျစရိတ်နှင်ဴ ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြခမျာဵြုိွေ အနည်ဵဆဳုဵြဖစ်ေစရန် 

ေဆာငရွ်ြွေ်သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၄။ ဤအစီရငခ်ဳစာတွင် ေအာြ်ွေပါအပုိင်ဵ (၄) ပုိင်ဵ ပါဝင်ပါသည်- 

 အပုိင်ဵ (ြွေ) အစုိဵရေ ြွေဵမမီအေြခအေန 

 အပုိင်ဵ  (ခ) ြပည်ပေ ြွေဵမမီအေြခအေန 

 အပုိင်ဵ  (ဂ) ြပည်တွင်ဵေ ြွေဵမမီအေြခအေန 

အပုိင်ဵ  (ဃ) အစိုဵရြွေ ေငွထုတ်ေချဵြခင်ဵနှင်ဴ ထပဆ်ငဴ်ေငွထုတ်ေချဵြခင်ဵ   

အပုိင်ဵ (ြွေ) 

အစိုဵ ေေ ြွေဵမြီအေြခအေန 

အစိုဵေေ ြွေဵမြီအေြခအေန  
 

၅။ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ စြွေ်တငဘ်ာလ ၃၀ ရြွေ်ေန့ရိှ အစိုဵရေ ြွေဵမမီလြွေ်ြွေျန်မှာ ေအာြွေ်ပါ 

အတိုင်ဵ  ြဖစ်ပါသည်- 
 

 

 (ြွေ) ြပည်ပေ ြွေဵမမီ   - ြွေျပ် ၁၇,၀40 ဘီလီယဳ (ဂျဒီီပီ၏ ၁၅.၁၁%) 

 (ခ) ြပည်တွင်ဵေ ြွေဵမမီ  - ြွေျပ် ၃၀,၅၉၈ ဘီလီယဳ (ဂျဒီီပီ၏ ၂၇.၁၃%) 

 (ဂ) အစိုဵရေ ြွေဵမမီ   - ြွေျပ် ၄၇,၆၃၈ ဘီလီယဳ (ဂျဒီီပီ၏ ၄၂.၂၄%) 

   

 

၆။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွင်ဵ စီမဳြိွေန်ဵ (၂၃) ခုအတွြ်ွေ ေချဵေငွစာချုပ်မျာဵ ချုပ်ဆုိ 

ခဲဴမပီဵ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ေချဵေငစွီမဳြွေိန်ဵ (၁၀) ခ၊ု နှစ်နိုင်ငဳအစိုဵရကြွောဵေချဵေငွ 

စီမဳြိွေန်ဵ (၁၃) ခုတ့ုိြုိွေ ရယူခဴဲမပီဵ သြ်ွေသာေသာေချဵေငွမျာဵ ြဖစ်ပါသည်။ 



        
                                                                                           - 3 - 

 

၇။ ြပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအပ်ေငွစာရင်ဵ ၏ လိေုငွအာဵ ြပည်တွင်ဵမှေချဵယြူခင်ဵ ြဖင်ဴ ြဖည်ဴဆည်ဵ 

ခဲဴရာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ြပည်တွင်ဵေချဵေငွြဖင်ဴ အသာဵတငြ်ဖည်ဴဆည်ဵသည်ဴ 

ပမာဏမှာ ြွေျပ် ၅,၃၅၄.၁ ဘီလီယဳရှိပါသည်။ ၎င်ဵအနြွေ် ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်ထဳမှ 

ေချဵယြူခင်ဵ မှာ ြွေျပ် ၇၃၅.၀၂၆ ဘီလီယဳြဖစ်သြဖငဴ် စုစုေပါင်ဵ အသာဵတင်ြဖည်ဴဆည်ဵမှု၏ ၁၄% 

ခန့်ရိှပါသည်။ 

 

အပုိင်ဵ (ခ) 
 

 

ြပည်ပေ ြွေဵမြီအေြခအေန 
 

 

ြွောလအပုိင်ဵအြခာဵအလုိြ်ွေေယူခဲသဴညဴ် ြပည်ပေ ြွေဵမြီအေြခအေန 
 

၈။ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရြွေ်ေန့ရိှ ြပည်ပေ ြွေဵမမီအာဵ ြွောလအပိုင်ဵအြခာဵအလိုြွေ် ေလဴလာပါြွေ 

ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်- 
 

 

         (အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ)  
 

စဉ် အေကြွောင်ဵအော စာချုပ်တန်ဖိုဵ ထုတ်ယူသဳုဵစွဲေငွ ေပဵဆပ်မပီဵေငွ 
ေပဵဆပ်ေန်

ြွေျန်ေငွ 

၁ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မတိုင်မီြွောလ  ၅,၆၄၀.၃၂၆ ၅,၄၃၀.၂၇၂ ၁,၁၃၂.၈၄၆ ၄,၂၉၇.၄၂၆ 

      

၂ ၁၉၈၈-၁၉၈၉ မှ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ အထိ ြွောလ ၃,၈၅၁.၉၄၁ ၃,၅၃၈.၂၅၆ ၁,၅၁၅.၃၇၃ ၂,၀၂၂.၈၈၃ 

       

၃ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အထိ ြွောလ  ၆,၆၅၅.၀၀၇ ၄,၄၁၂.၃၂၉ ၆၂၇.၉၉၅ ၃,၇၈၄.၃၃၄ 

      

၄ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မ ှ၂၀၁၉-၂၀၂၀ အထိ ြွောလ ၈,၄၂၉.၃၆၂ ၁,၂၅၅.၃၂၈ - ၁,၂၅၅.၃၂၈ 

      

  စုစုေပါင်ဵ ၂၄,၅၇၆.၆၃၆ ၁၄,၆၃၆.၁၈၅ ၃,၂၇၆.၂၁၄ ၁၁,၃၅၉.၉၇၁ 

 

 

မှတ်ချြ်ွေ။ https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေမှ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရြ်ွေေန့ရိှ ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵမျာဵြဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 

 

https://www.imf.org/
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၉။ နုိင်ငဳ/ အဖဲွ့အစည်ဵအလိုြွေ် အေြခအေနမှာ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်-  

၁၉၈၈ ခုနှစ် မတုိင်မီြွေရယူခဴဲေသာ ြပည်ပေချဵ ေငွမျာဵ 

အေပါ် ေပဵဆပ်ရန်ြွေျန်ေငွတွင် ဂျပန်နုိင်ငဳ၊ JICA ေချဵ ေငွ 

မှာ အမျာဵဆဳုဵြဖစ်မပီဵ ဂျာမနီနုိင်ငဳြွေ ဒုတိယအမျာဵဆဳုဵ 

နှင်ဴ ြွေမ္ဘာဴဘဏ် (အုိင်ဒီေအ) ြွေ တတိယအမျာဵဆုဳဵ 

ြဖစ်ပါသည်။ အတိုဵနှုန်ဵ အေနြဖငဴ် ၀.၀၁% မှ ၃% 

ထိရိှမပီဵ ေချဵေငွသြ်ွေတမ်ဵမှာ ၁၅ နှစ် မှ ၄၀ နှစ်ထိ 

ရိှပါသည်။ အမျာဵစုမှာ သြ်ွေသာမှုရိှသည်ဴ ေချဵ ေငွမျာဵ 

ြဖစ်ပါသည်။  
 

၁၉၈၈-၁၉၈၉  မှ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

ြွောလအတွင်ဵ တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနုိင်ငဳမှ Exim 

Bank of China နှငဴ ် China Development Bank 

တို့မှ ေချဵေငအွမျာဵဆုဳဵရယူခဲဴပါသည်။ ၎င်ဵြွောလ 

အတွင်ဵ ရယူခဴဲေသာ ေချဵေငွမျာဵအနြ်ွေ ၉၂%  ခန့်ြုိွေ 

တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနုိင်ငဳသ့ုိ ြပန်လည်ေပဵဆပ်ရမည် 

ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ်မျာဵနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်ကြွေည်ဴ 

ပါြွေ တြဖည်ဵြဖည်ဵ ေလျာဴနည်ဵလာမပီြဖစ်ပါသည်။  
 

၂၀၁၁-၂၀၁၂  မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

ြွောလအတွင်ဵ ရယူခဲ ဴသညဴ် ြပည်ပေချဵေငွမျာဵ 

အနြွေ် တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနိုငင်၊ဳ ြွေိုရီဵယာဵနိုငင်ဳ၊ 

ဆာဗီဵယာဵနိုင်ငဳနှငဴ် ထိုင်ဵ နိုင်ငဳမျာဵသ့ုိ အရင်ဵ ြပန် 

လည်ေပဵဆပ်လျြွေ်ရှိပါသည်။ 
 

 

၂၀၁၆-၂၀၁၇မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ြွောလ 

အတွင်ဵ ရယူခဴဲသည်ဴေချဵ ေငွြဖင်ဴ အေြွောင်အထည်ေဖာ် 

ေနသည်ဴ စီမဳြွေိန်ဵမျာဵသည် ေချဵေငထွုတ်ယူသဳုဵစွဲဆဲ 

ြဖစ်မပီဵ အရင်ဵေပဵဆပ်ရြခင်ဵ မရိှေသဵပါ။ အဆုိပါ ြွောလ 

တွင် ဂျပန်နုိင်ငဳ၊ JICA ေချဵ ေငွြုိွေ အမျာဵဆဳုဵရယူခဴဲပါသည်။  
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၁၀။ ဝန်ကြွေီဵဌာနအလိုြွေ် ရယူခဲဴသည်ဴ အေြခအေနမှာ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 
 

၁၉၈၈ ခုနှစ် မတုိင်မီြွောလတွင် ရယူခဴဲေသာ ြပည်ပ 

ေချဵ ေငွမျာဵ၏ ဝန်ကြီွေဵဌာနအလုိြ်ွေ ေပဵဆပ်ရန် ြွေျန်ရိှ 

သည်ဴ အေြခအေနြုိွေ ကြွေည်ဴပါြွေ စီမဳြိွေန် ၊ဵ ဘဏ္ဍာေရဵ 

နှငဴ် စြွေ်မှုဝန်ကြွေီဵဌာနြွေ အမျာဵဆုဳဵ ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ 

နိုငင်ေဳတာ်ြွေိုယ်စာဵ တာဝန်ယ၍ူ ေပဵဆပ်ရသည်ဴ 

ေချဵ ေငွမျာဵြဖစ်မပီဵ ဝန်ကြီွေဵဌာနြွေ ေပဵဆပ်ရမည်ဴေငွ၏  

၉၉% ခန့် ြဖစ်ပါသည်။ ဒုတိယအမျာဵဆဳုဵမှာ လျှပ်စစ်နှင်ဴ 

စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီွေဵဌာနြဖစ်မပီ  ဵ ပ့ုိေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆြ်ွေသွယ်ေရ  ဵ

ဝန်ကြွေီဵဌာနြွေတတိယအမျာဵဆဳုဵြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

၁၉၈၈-၁၉၈၉  မှ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

ြွောလအတွင်ဵ လျှပ်စစ်နှင်ဴ စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီွေဵဌာနြွေ 

ေချဵေငွအမျာဵဆဳုဵရယူခဴဲမပီဵ စီမဳြိွေန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ 

စြ်ွေမှုဝန်ကြီွေဵဌာနြွေ ဒုတိယအမျာဵဆဳုဵြဖစ်ပါသည်။ 

 

၂၀၁၁-၂၀၁၂  မ ှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆  ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

ြွောလအတွင်  ဵစုိြ်ွေပျ ိုဵ ေရ ၊ဵ ေမွ ြဵမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြမာင်  ဵ

ဝန်ကြွေီဵဌာနြွေ ေချဵေငွအမျာဵဆုဳဵရယူခဲဴပါသည်။ 

လျှပ်စစ်နှင်ဴ စွမ်ဵအင်ဝန်ကြီွေဵဌာနြွေ ဒုတိယအမျာဵဆဳုဵ 

နှငဴ် ပို ့ေဆာင်ေရဵနှငဴ် ဆြွေ်သွယ်ေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန 

ြွေ တတိယအမျာဵဆုဳဵြဖစ်ပါသည်။ 

 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ မ ှ ၂၀၁၉−၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

ြွောလအတွင်  ဵရယူခဴဲသည်ဴ ေချဵ ေငွမျာဵအနြ်ွေ စီမဳြိွေန် ၊ဵ 

ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စြွေ်မှုဝန်ကြွေီဵဌာနြွေ အမျာဵဆဳုဵ 

ြဖစ်မပီဵ ၎င်ဵေချဵေငွမျာဵတွင် နိုင်ငေဳတာ်ြွေိုယ်စာဵ 

တာဝန်ယူေဆာင်ရွြ်ွေရသည်ဴ ြိွေစ္စရပ်မျာ ြဵဖစ်ပါသည်။ 
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မြီေှင်နိုင်ငဳ/ အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြ်ွေ ြပည်ပေ ြွေဵမြီြျာဵ 
 

၁၁။ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ေြ်ွေေန့ေိှ နုိင်ငဳ/အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြ်ွေ ြပည်ပေ ြွေဵမြီအေြခအေနြှာ ေအာြ်ွေပါ 

အတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်-  

(အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် မြီေှင်နိုင်ငဳ/ အဖွဲ့အစည်ဵ ေချဵ ေငွပြာဏ ထုတ်ယူသဳုဵစွဲေငွ ေပဵဆပ်မပီဵေငွ 
ေပဵဆပ်ေန်

ြွေျန်ေငွ 

 အြပည်ြပည်ဆိုင်ောအဖွဲ့အစည်ဵြျာဵ ၆,၈၉၁.၇၅၄ ၃,၅၅၄.၀၉၂ ၈၁၂.၅၀၄ ၂,၇၄၁.၅၈၈ 

၁ ေအဒီဘီ ၂,၃၈၂.၂၂၈ ၈၅၈.၄၀၉ ၂၂၇.၁၉၆ ၆၃၁.၂၁၃ 

၂ ေအအုိင်အြွေ်ဖ် ၂၀.၀၀၀ ၈.၃၇၅ - ၈.၃၇၅ 

၃ အုိင်ဒီေအ ၄,၀၁၉.၆၈၁ ၂,၂၇၉.၄၁၃ ၅၆၉.၂၈၅ ၁,၇၁၀.၁၂၈ 

၄ အုိင်အြွေ်ဖ်ေအဒီ ၈၂.၉၅၂ ၂၁.၀၀၂ - ၂၁.၀၀၂ 

၅ အုိပြွေ် ၂၃.၁၇၇ ၂၃.၁၇၇ ၁၆.၀၂၃ ၇.၁၅၄ 

၆ အုိင်အမ်အြွေ်ဖ် ၃၆၃.၇၁၆ ၃၆၃.၇၁၆ - ၃၆၃.၇၁၆ 

 နှစ်နိင်ုငဳအစိုဵေကြွောဵေချဵေငွ ၁၇,၆၈၄.၈၈၂ ၁၁,၀၈၂.၀၉၃ ၂,၄၆၃.၇၁၀ ၈,၆၁၈.၃၈၃ 

 ပဲရစ်ြွေလပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ ၁၁,၅၈၃.၁၅၉ ၅,၆၉၈.၉၅၇ ၄၂၉.၉၇၃ ၅,၂၆၈.၉၈၄ 

၇ ဂျပန် ၈,၇၅၀.၅၅၄ ၃,၆၈၇.၄၃၉ ၀.၉၄၅ ၃,၆၈၆.၄၉၄ 

၈ ကသစကတီဵယာဵ ၁၃၆.၆၃၈ ၁၃၆.၆၃၈ ၈.၂၂၈ ၁၂၈.၄၁၀ 

၉ ဖငလ်န် ၂.၉၂၁ ၂.၉၂၁ ၀.၁၈၃ ၂.၇၃၈ 

၁၀ ြပင်သစ် ၅၄၆.၃၇၀ ၅၄၆.၃၇၀ ၇၂.၅၆၈ ၄၇၃.၈၀၂ 

၁၁ ဂျာမနီ ၉၈၀.၂၇၆ ၉၄၆.၈၀၉ ၂၅၁.၆၉၁ ၆၉၅.၁၁၈ 

၁၂ အီတလီ ၅၈.၅၄၀ ၂၄.၃၅၃ - ၂၄.၃၅၃ 

၁၃ နယ်သာလန် ၉.၀၄၃ ၉.၀၄၃ ၀.၅၆၅ ၈.၄၇၈ 

၁၄ အဂေလန် ၃၄.၉၃၉ ၃၄.၉၃၉ ၂.၁၈၄ ၃၂.၇၅၅ 

၁၅ ေအအြွေ်ဖ်ဒီ ၁၄၃.၆၅၇ ၁.၂၁၈   - ၁.၂၁၈ 

၁၆ ြွေိုရီဵယာဵ ၉၂၀.၂၂၁ ၃၀၉.၂၂၇ ၉၃.၆၀၉ ၂၁၅.၆၁၈ 

 ပဲရစ်ြွေလပ်အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ေသာနိုင်ငဳမျာဵ ၆,၁၀၁.၇၂၃ ၅,၃၈၃.၁၃၆ ၂,၀၃၃.၇၃၇ ၃,၃၄၉.၃၉၉ 

၁၇ တရုတ် ၅,၃၄၃.၆၁၀ ၄,၉၂၀.၂၃၂ ၁,၈၅၉.၂၀၂ ၃,၀၆၁.၀၃၀ 

၁၈ အိန္ဒိယ ၅၃၁.၈၉၈ ၃၀၇.၃၀၆ ၁၀၇.၀၇၁ ၂၀၀.၂၃၅ 

၁၉ ေဆာ်ဒီ ၂.၅၃၀ ၂.၅၃၀ ၁.၈၀၀ ၀.၇၃၀ 

၂၀ ထိုင်ဵ ၉၈.၅၂၃ ၂၇.၉၀၆ ၁၅.၆၉၇ ၁၂.၂၀၉ 

၂၁ ဆာဗီဵယာဵ ၆၆.၆၂၂ ၆၆.၆၂၂ ၄၉.၉၆၇ ၁၆.၆၅၅ 

၂၂ ပိုလန် ၅၈.၅၄၀ ၅၈.၅၄၀ - ၅၈.၅၄၀ 

 စုစုေပါင်ဵ ၂၄,၅၇၆.၆၃၆ ၁၄,၆၃၆.၁၈၅ ၃,၂၇၆.၂၁၄  ၁၁,၃၅၉.၉၇၁ 
   

မှတ်ချြ်ွေ။ https://www.imf.org/  မှ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရြ်ွေေန့ရိှ ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵမျာဵြဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 
 

https://www.imf.org/
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၁၂။ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရြ်ွေေန့အထိ ြပည်ပေချဵေငွစာချုပ်ချုပ်ဆုိမှုတွင် ေချဵေငွပမာဏ အေမရိြွေန် 

ေဒါ်လာ ၈,၇၅၀.၅၅၄ သန်ဵြဖငဴ် JICA ေချဵေငွြွေ အမျာဵဆုဳဵြဖစ်ေသာ်လည်ဵ ထုတ်ယူသဳုဵစွဲမှုတွင် 

အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၄,၉၂၀.၂၃၂ သန်ဵြဖငဴ် တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငဳမှ EXIM Bank of China  

နှင်ဴ China Development Bank ေချဵေငွမှာ အမျာဵဆဳုဵြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ြပည်ပေ ြွေဵမမီ 

မျာဵရှင်ဵလင်ဵမှုမပီဵစီဵမပီဵေနာြ်ွေ JICA ေချဵေငွအသစ်မျာဵစတင်ရရိှခဴဲမပီဵ လြ်ွေရိှတွင် ထုတ်ယူသဳုဵစဲွဆဲ 

ြဖစ်ပါသည်။ JICA ေချဵေငွ၏ ဆိုင်ဵငဳ ဴြွောလမှာ ၁၀နှစ် ြဖစ်သြဖငဴ ် ေချဵေငွအရင်ဵြွေိ ု      

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်မှ စတင်ေပဵဆပ်ရမည်ြဖစ်ရာ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရြ်ွေေန့အထိ အေြခအေနအရ 

ေပဵဆပ်ရန်ြွေျန်ပမာဏ အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၃,၆၈၆.၄၉၄ သန်ဵြဖငဴ် JICA ေချဵေငွြွေ အမျာဵ 

ဆဳုဵြဖစ်ပါသည်။ သ့ုိေသာ်တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနုိင်ငဳမှ ေချဵေငွမျာဵထပ်မဳရယူြခင်ဵမရိှသြဖင်ဴ ေချဵေင ွ

လြွေ်ြွေျန်ပမာဏမာှ တြဖည်ဵြဖည်ဵေလျာဴနည်ဵလာပါသည်။ 
 

ဝန်ကြီွေဵဌာန/ အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြ်ွေ ြပည်ပေ ြွေဵမြီအေြခအေန 
 

၁၃။ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ေြွေ်ေန့ေှိ ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြွေ် ြပည်ပေ ြွေဵမြီအေြခအေနမှာ 

ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

 

  (အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ)     

စဉ် ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖွဲ့အစည်ဵ ေချဵေငွပြာဏ ထုတ်ယူသဳုဵစွဲေငွ ေပဵဆပ်မပီဵေငွ 
ေပဵဆပ်ေန်

ြွေျန်ေငွ 

၁ ြပည်ထဲေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၉၄.၆၉၃ ၉၄.၆၉၃ - ၉၄.၆၉၃ 

၂ ြွောြွေွယေ်ရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၂၆၉.၈၅၈ ၂၆၈.၆၀၇ ၁၁၂.၉၅၄ ၁၅၅.၆၅၃ 

၃ ြပန်ကြွောဵေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၁.၇၇၉ ၁.၇၇၉ ၀.၁၁၁ ၁.၆၆၈ 

၄ စိုြွေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ 

ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကြွေီဵဌာန 

၂,၅၂၄.၂၀၁ ၁,၃၃၁.၅၃၀ ၂၉၆.၁၄၆ ၁,၀၃၅.၃၈၄ 

၅ ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ 

ဆြွေ်သွယ်ေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန 

၄,၁၁၂.၇၂၃ ၂,၂၉၅.၉၂၀ ၃၂၃.၇၇၄ ၁,၉၇၂.၁၄၆ 

၆ သယဳဇာတနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵြွေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန 

၂၈.၈၄၁ ၂၈.၈၄၁ ၀.၀၁၅ ၂၈.၈၂၆ 

၇ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင်ဝန်ကြွေီဵဌာန ၇,၁၅၆.၇၂၃ ၄,၄၇၆.၁၈၅ ၁,၂၉၇.၀၉၄ ၃,၁၇၉.၀၉၁ 

၈ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴြွေူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ 

ဝန်ကြွေီဵဌာန 

၂၇.၈၁၉ ၂၇.၈၁၉ ၀.၀၁၄ ၂၇.၈၀၅ 

၉ ပညာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၂၇၃.၃၁၀ ၉၉.၇၆၆ - ၉၉.၇၆၆ 
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(အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ)     

စဉ် ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖွဲ့အစည်ဵ ေချဵေငွပြာဏ ထုတ်ယူသဳုဵစွဲေငွ ေပဵဆပ်မပီဵေငွ 
ေပဵဆပ်ေန်

ြွေျန်ေငွ 

၁၀ ြွေျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵြွေစာဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၂၈၄.၆၄၅ ၈၀.၉၂၀ - ၈၀.၉၂၀ 

၁၁ စီမဳြွေိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ 

စြွေ်မှုဝန်ကြွေီဵဌာန 

၆,၃၁၂.၀၉၀ ၅,၂၉၀.၉၅၃ ၁,၂၄၆.၁၀၆ ၄,၀၄၄.၈၄၇ 

၁၂ ေဆာြွေ်လုပ်ေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၂,၀၃၅.၂၆၄ ၄၇၅.၈၄၁ - ၄၇၅.၈၄၁ 

၁၃ လူမှုဝန်ထမ်ဵြွေယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ ြပန်လည် 

ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန 

၁၀၁.၃၄၅ ၅.၈၉၅ - ၅.၈၉၅ 

၁၄ ရန်ြွေုန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵ 

ေြွော်မတီ 

၁,၂၂၁.၃၁၇ ၁၃၅.၈၇၄ - ၁၃၅.၈၇၄ 

၁၅ မန္တေလဵမမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵ 

ေြွော်မတီ 

၁၀၆.၈၃၂ ၄.၆၂၈ - ၄.၆၂၈ 

၁၆ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ် ၂၅.၁၉၆         ၁၆.၉၃၄ -     ၁၆.၉၃၄ 

 စုစုေပါင်ဵ ၂၄,၅၇၆.၆၃၆ ၁၄,၆၃၆.၁၈၅ ၃,၂၇၆.၂၁၄ ၁၁,၃၅၉.၉၇၁ 
 

ြှတ်ချြ်ွေ။ https://www.imf.org/  ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေြှ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ေြ်ွေေန့ေိှ ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵြျာ ြဵဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 
 

၁၄။ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရြွေ်ေန့ရိှ ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖဲွ့အစည်ဵအလိြုွေ် ြပည်ပေချဵေငွစာချုပ်ချုပ်ဆို 

ထာဵသည်ဴပမာဏတွင် လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင်ဝန်ကြီွေဵဌာနြွေ အမျာဵဆဳုဵြဖစ်မပီဵ ဒုတိယအမျာဵဆဳုဵမှာ 

စီမဳြိွေန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ စြ်ွေမှုဝန်ကြီွေဵဌာနြဖစ်ပါသည်။ 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေေဵနှစ်တွင်  ြပည်ပေချဵေငွစာချုပ်ချုပ်ဆုိြှုအေြခအေန 

၁၅။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်     ြပည်ပေချဵ ေငွရယူရန် စာချု ပ်ချုပ်ဆုိမှု အေြခအေနမှာ 

ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

(ြွေ) မြီေှင်နုိင်ငဳ/အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြွေ် ေချဵေငွစာချုပ်ချုပ်ဆိုြှု 

 (သန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် 
မြီေှင်နိငု်ငဳ/ 

အဖဲွ့အစည်ဵ 
စီြဳြွေနိ်ဵအြည် 

စာချုပ်ချုပ်

ဆိုသည်ဴေန့ 

ေချဵေငွဆိုင်ော

စည်ဵြွေြ်ဵချြ်ွေြျာဵ 
ေချဵေငွပြာဏ 

၁။ အာေှဖဳွ့မဖိုဵေေဵ         USD ၄၈၀.၄၀၀ 

 ဘဏ်       

  တုဳ့ြပန်နိုင်စွမ်ဵအာဵေြွောင်ဵေသာ လူထုဖွဳ့မဖိုဵ  ၆-၁၂-၂၀၁၉ ဆိုင်ဵငဳဴ   ၈ USD ၁၈၅.၀၀၀ 

  ေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ  
 

ြပန်ဆပ် 
 

၂၄   

 
 

 
ေြွေျဵလြွေ်လမ်ဵမျာဵဆြွေ်သွယ်ေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ 

 
၆-၁၂-၂၀၁၉ 

 
အတုိဵနှုန်ဵ 

 
၁% (ဆုိင်ဵငဴဳ) 

၁.၅% (ြပန်ဆပ်) 

 
USD 

 
၄၅.၄၀၀ 

        

https://www.imf.org/
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(သန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် 
မြီေှင်နိငု်ငဳ/ 
အဖဲွ့အစည်ဵ 

စီြဳြွေနိ်ဵအြည် 
စာချုပ်ချုပ်
ဆိုသည်ဴေန့ 

ေချဵေငွဆိုင်ော
စည်ဵြွေြ်ဵချြ်ွေြျာဵ 

ေချဵေငွပြာဏ 

   COVID-19 ၏ သြ်ွေေရာြ်ွေမှုမျာဵြွေိ ုတုန့်ြပန်  ၄-၉-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ   ၈ USD ၂၅၀.၀၀၀ 

  ြခင်ဵ နှငဴ် အသဳုဵစရိတ်ဆိုင်ရာ အေထာြ်ွေအပဳဴ   ြပန်ဆပ် ၁၆   

  အစီအစဉ်  အတုိဵနှုန်ဵ ၁% (ဆုိင်ဵငဴဳ)   

     ၁.၅% (ြပန်ဆပ်)   

        

၂။ ေအအြွေ်ဖ်ဒီ     USD ၄၁.၇၉၈ 

  ေရအာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵစြွေ်ရဳု (၅) ရုဳ  ၁၅-၅-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ  ၇ EUR ၃၅.၇၀၀ 

  အလဳုဵစုဳြပင်ဆင်မွမ်ဵမဳြခင်ဵ/ အဆင်ဴြမှငဴ်တင်  ြပန်ဆပ် ၁၃ (Equ:USD) ၄၁.၇၉၈ 

  ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ  အတုိဵနှုန်ဵ 6 months   

      EURIBOR-40   

     bp   

၃။ တရုတ်     USD ၁၁.၇၅၀ 

  အထြ်ွေတန်ဵ လူစီဵရထာဵတဲွသစ် (၁၄) တွ ဲနှငဴ ် *၁၄-၃-၂၀၁၉ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀ RMB ၈၀.၀၀၀ 

  ရိုဵရုိဵတန်ဵ လူစီဵရထာဵတဲွသစ် (၁၄) တွ ဲ ၁၈-၁-၂၀၂၀ ြပန်ဆပ် ၁၀ (Equ:USD) ၁၁.၇၅၀ 

  စုစုေပါင်ဵ (၂၈) တွဲဝယ်ယူေရဵစီမဳြွေိန်ဵ  အတုိဵနှုန်ဵ Interest Free   

        

၄။ ြွေြ္ဘာဴဘဏ်        USD ၉၂၂.၁၀၀ 

  ြွေိုယ်ဝန်ေဆာင် မိခင်မျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတို ့မှ     ၁၅-၁၁-၂၀၁၉   SDR ၇၂.၀၀၀ 

  ေမွဵဖွာဵလာေသာ အသြွေ် (၂) နှစ်ေအာြွေ်    (Equ:USD) ၁၀၁.၃၄၅ 

  ြွေေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ ေငွေကြွေဵေထာြ်ွေပဳဴ      

  ေပဵြခင်ဵ      

        

  လတုိူင်ဵအြွေျုဳဵဝင်မှု အရည်အေသွဵ မီပညာ ၄-၅-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၅ SDR ၇၂.၄၀၀ 

  ေရဵလုပ်ငန်ဵ    (Equ:USD) ၁၀၁.၉၀၈ 

        

  ြွေျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာတုဳ့ြပန်မှု အေရဵေပါ် ၅-၆-၂၀၂၀ ြပန်ဆပ် ၂၅ SDR ၃၆.၇၀၀ 

  စီမဳချြ်ွေ    (Equ:USD) ၅၁.၆၅၈ 

        

  ရွာမဓာတ်အာဵေပဵစြ်ွေရုဳတွင် Combined  ၃-၇-၂၀၂၀ အတုိဵနှုန်ဵ ၂.၀% SDR ၂၅၄.၉၀၀ 

  Cycle Gas Turbine အသစ်တည်ေဆာြ်ွေ    (Equ:USD) ၃၅၈.၇၉၀ 

 
 

ြခင်ဵနှင်ဴ ဓာတ်အာဵပ့ုိလွှတ်မှုစနစ်အတွင်ဵရှိ 
ပင်မဓာတ်အာဵခွဲရဳုမျာဵ တပ်ဆင်အင်အာဵ 

     

        

  အဓိြွေလုိအပ်သည်ဴ ြွေျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှု  ၉-၇-၂၀၂၀   SDR ၇၃.၃၀၀ 

  မျာဵလြွေ်လှမ်ဵမီရရိှေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ    (Equ:USD) ၁၀၃.၁၇၅ 

        

  ြမန်မာဴစာဵနပ်ရိြွေ္ခာနှငဴ် စုိြ်ွေပျ ိုဵေမွဵြမူေရဵ   ၄-၈-၂၀၂၀   SDR ၁၄၅.၈၀၀ 

  စနစ်ဖွဳ့မဖိုဵေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ    (Equ:USD) ၂၀၅.၂၂၄ 

        

၅။ အုိင်အြ်အြ်ွေဖ်       USD ၃၆၃.၇၁၆ 

  Rapid Credit Facility (RCF) (IMF) ၁၂-၆-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ(RCF) ၅.၅ SDR ၈၆.၁၃၀ 

    ြပန်ဆပ်(RCF) ၄.၅ (Equ:USD) ၁၂၁.၂၃၄ 

    အတုိ နဵှုန်ဵ (FCF)  Interest Free   

        
 
 

ြှတ်ချြ်ွေ။ *Exchange of Note လြ်ွေြှတ်ေေဵထုိဵသည်ဴေန့ြဖစ်ပါသည်။ 
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(သန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် 
မြီေှင်နိငု်ငဳ/ 

အဖဲွ့အစည်ဵ 
စီြဳြွေနိ်ဵအြည် 

စာချုပ်ချုပ်
ဆိုသည်ဴေန့ 

ေချဵေငွဆိုင်ော
စည်ဵြွေြ်ဵချြ်ွေြျာဵ 

ေချဵေငွပြာဏ 

 
 

Rapid Financing Instrument (RFI) (IMF) 
 

၁၂-၆-၂၀၂၀   ဆိုင်ဵငဴဳ (FFI) ၃.၂၅ SDR ၁၇၂.၂၇၀ 

 
  

    ြပန်ဆပ်(FFI) ၁.၇၅ (Equ:USD) ၂၄၂.၄၈၂ 
 

   
အတုိဵနှုန်ဵ(FFI) ၁% 

   
       

၆။ ဂျပန်         USD ၁,၈၇၉.၇၄၃ 

  ေဒသတွင်ဵအေြခခဳအေဆာြ်ွေအအဳုြမှငဴ်တင် ၂၁-၁-၂၀၂၀    JPY ၃၈,၆၄၂.၀၀၀ 

  ြခင်ဵစီမဳြွေနိ်ဵ    (Equ:USD) ၃၆၅.၂၇၁ 
        

  မမို့ြပဧရိယာဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵမှုတိုဵတြွေ် ၂၁-၁-၂၀၂၀      JPY ၁၂,၂၈၈.၀၀၀ 

  ေြွောင်ဵမွန်ေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ    (Equ:USD) ၁၁၆.၁၅၅ 
        

  ရန်ြွေနု်မမို့ မိလ္ယာပပန်စနစ်ဖွဳ့မဖိုဵမှုစီမဳြွေနိ်ဵ ၂၁-၁-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀ JPY ၄၅,၉၀၀.၀၀၀ 

      (Equ:USD) ၄၃၃.၈၇၈ 
        
  ရန်ြွေနု်မမို့ြပဖဳွ့မဖိုဵမှုစီမဳြွေနိ်ဵ ၂၁-၁-၂၀၂၀ ြပန်ဆပ် ၃၀    JPY ၂၄,၀၈၅.၀၀၀ 

      (Equ:USD) ၂၂၇.၆၆၈ 
        

  ရန်ြွေနု်−မန္တေလဵအဆင်ဴြမှငဴ်တင်ေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ ၃၁-၃-၂၀၂၀ အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁%    JPY ၄၀,၆၀၄.၀၀၀ 

  အဆင်ဴ−၁ အပိုင်ဵ(၃)    (Equ:USD) ၃၈၃.၈၁၇ 
        

  သီလဝါအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်အတွင်ဵအေြခခဳ  ၃၁-၃-၂၀၂၀      JPY ၇,၃၃၉.၀၀၀ 

  အေဆာြ်ွေအအဳုဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတြွေ်ေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ    (Equ:USD) ၆၉.၃၇၃ 

  (Phase – III)      
        
  Covid-19 Crisis Response Emergency  ၁-၉-၂၀၂၀      JPY ၃၀,၀၀၀.၀၀၀ 
  Support Loan    (Equ:USD) ၂၈၃.၅၈၁ 
        

၇။ ြွေိေုီဵ ယာဵ      USD ၂၃၈.၀၃၆ 

  ြပည်-ဆာဵခါဵ ၁၄ လြွေ်မပိ ုြွေ်လိ ုင ်ဵ၏  ၂၉-၉-၂၀၂၀    USD ၁၁၃.၀၃၆ 

  မေြွွေဵ-ေရွှေေတာင်အပုိင်ဵအဆင်ဴြမှင်ဴ အစာဵထုိ  ဵ  ဆိုင်ဵငဳဴ  ၁၅   
  လဲလှယ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ    ြပန်ဆပ် ၂၅   
    အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁%   
  မန္တေလဵ-ြမစ်ကြီွေဵနာဵ ရထာဵလမ်ဵပုိင်ဵအဆင်ဴ ၂၉-၉-၂၀၂၀     USD ၁၂၅.၀၀၀ 

  ြမှင်ဴတင်ြခင်ဵ စီမဳြိွေန်ဵ      
        

၈။ ထိုင်ဵ     USD ၇၀.၆၁၇ 
  မဟာမဲေခါင်ေဒသခွဲအေရှ့အေနာြ်ွေစီဵပွာဵ ၂၄-၂-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀ THB ၇၇၇.၇၇၀ 
  ေရဵစကြွေေန်လမ်ဵတစ်ေလျှာြ်ွေရှိမမို့မျာဵဖွဳ့မဖိုဵ  ြပန်ဆပ် ၂၀ (Equ:USD) ၂၄.၅၆၃ 
  မှုစီမဳြွေန်ိဵ  အတုိဵနှုန်ဵ ၁.၅%   
    စီမဳခန့်ခဲွမှု စရိတ် ၀.၁၅%   
        
  ရန်ြွေနု်တိုင်ဵေဒသကြီွေဵအတွင်ဵလျှပ်စစ် ၂၃-၉-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀ THB ၁,၄၅၈.၂၄၈ 
  ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵမှုတိုဵတြ်ွေေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ  ြပန်ဆပ် ၂၀ (Equ:USD) ၄၆.၀၅၄ 
    အတုိဵနှုန်ဵ ၁.၅%   

    စီမဳခန့်ခဲွမှု စရိတ်  
 

၀.၁၅%   

စုစုေပါင်ဵ  USD ၄,၀၀၈.၁၆၀ 

ြှတ်ချြ်ွေ။  https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေြှ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ေြ်ွေေန့ေိှ ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵြျာ ြဵဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 

https://www.imf.org/
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(ခ) ဝန်ကြွေီဵဌာန/အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြွေ် ေချဵေငွစာချုပ်ချုပ်ဆိုြှု 
(သန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် စီြဳြွေနိ်ဵအြည် 
စာချုပ်ချုပ်

ဆိုသည်ဴေန့ 

ေချဵေငွဆိုင်ော

စည်ဵြွေြ်ဵချြ်ွေြျာဵ 
ေချဵေငွပြာဏ 

၁။ စိုြ်ွေပျ ိုဵေေဵ၊ေြွဵြြူေေဵနှငဴ်ဆည်ေြြာင်ဵဝန်ကြွေီဵဌာန       USD ၄၄၂.၀၅၃ 

  ေြွေျဵလြွေ်ေဒသဖွဳ့ မဖိုဵတုိဵတြ်ွေေရဵဦဵစီဵဌာန       USD ၂၃၆.၈၂၉ 

 - တုဳ့ြပန်နိုင်စွမ်ဵအာဵေြွောင်ဵေသာလူထုဖွဳ့မဖိုဵေရဵ ၆-၁၂-၂၀၁၉ ဆိုင်ဵငဳဴ ၈  USD ၁၈၅.၀၀၀ 

 စီမဳြွေနိ်ဵ(ADB)  ြပန်ဆပ် ၂၄   

   အတုိဵနှုန်ဵ ၁% (ဆိုင်ဵငဴဳ)   

    ၁.၅% (ြပန်ဆပ်)   

       

 -  ေဒသတွင်ဵအေြခခဳအေဆာြ်ွေအအုဳြမှင်ဴတင်ြခင်ဵ ၂၁-၁-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀  JPY ၅,၄၈၃.၀၀၀ 

   စီမဳြွေနိ်ဵ (JICA)  ြပန်ဆပ် ၃၀ (Equ:USD) ၅၁.၈၂၉ 

   အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁%   

       

 စိုြ်ွေပျ ိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန    USD ၂၀၅.၂၂၄ 

 -  ြမန်မာဴစာဵနပ်ရိြွေ္ခာနှငဴ် စိုြ်ွေပျ ိုဵေမွဵြမူေရဵစနစ်  ၄-၈-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၅ SDR ၁၄၅.၈၀၀ 

 ဖွဳ့မဖိုဵေရဵစီမဳြွေန်ိဵ (IDA)  ြပန်ဆပ် ၂၅ (Equ:USD) ၂၀၅.၂၂၄ 

   အတုိဵနှုန်ဵ ၂.၀%   

       

၂။ ပိုေဆာင်ေေဵနှငဴ်ဆြ်ွေသွယ်ေေဵဝန်ကြွေီဵဌာန    USD ၅၂၀.၅၆၇ 

 ြမန်မာဴမီဵရထာဵ    USD ၅၂၀.၅၆၇ 

 - ရန်ြွေနု်−မန္တေလဵအဆင်ဴြမှငဴ်တင်ေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ ၃၁-၃-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀ JPY ၄၀,၆၀၄.၀၀၀ 

 အဆင်ဴ−၁ အပိုင်ဵ(၃) (JICA)  ြပန်ဆပ် ၃၀ (Equ:USD) ၃၈၃.၈၁၇ 

   အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁%   

       

 -  မန္တေလဵ-ြမစ်ကြွေီဵနာဵရထာဵလမ်ဵပိုင်ဵအဆင်ဴ  ၂၉-၉-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၅ USD ၁၂၅.၀၀၀ 

     ြမှငဴ်တင်ြခင်ဵစီမဳြွေနိ်ဵ (KOFEA)  ြပန်ဆပ် ၂၅   

   အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁%   

       

 -   အထြ်ွေတန်ဵ လူစီဵရထာဵတဲွသစ် (၁၄) တဲွနှင်ဴ   ရိုဵရိုဵ *၁၄-၃-၂၀၁၉ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀ RMB ၈၀.၀၀၀ 

     တန်ဵလူစီဵရထာဵတဲွသစ် (၁၄) တဲွ  စုစုေပါင်ဵ(၂၈)   ၁၈-၁-၂၀၂၀ ြပန်ဆပ် ၁၀ (Equ:USD) ၁၁.၇၅၀ 

     တွဲဝယ်ယူေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ( CHINA)  အတုိဵနှုန်ဵ Interest Free   

       

၃။ လျှပ်စစ်နငှဴ်စွြ်ဵအင်ဝန်ကြွေီဌာန    USD ၈၂၉.၀၁၄ 

 ရန်ြွေနု်လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵေရဵေြွော်ပိုေရဵရှင်ဵ      USD ၁၁၀.၇၃၉ 

 − မမို့ြပဧရိယာဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵမှုတိုဵတြွေ်  ၂၁-၁-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀  JPY ၆,၈၄၃.၀၀၀ 

    ေြွောင်ဵမွန်ေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ(JICA)    ြပန်ဆပ် ၃၀ (Equ:USD) ၆၄.၆၈၅ 

   အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁%   

       

 -  ရန်ြွေနု်တိုင်ဵေဒသကြီွေဵအတွင်ဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ၂၃-၉-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀ THB ၁,၄၅၈.၂၄၈ 

     ြဖန့်ြဖူဵမှုတိုဵတြ်ွေေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ(NEDA)  ြပန်ဆပ် ၂၀ (Equ:USD) ၄၆.၀၅၄ 

   အတုိဵနှုန်ဵ ၁.၅%   

   စီမဳခန့်ခဲွမှုစရိတ် ၀.၁၅%   

       

ြှတ်ချြ်ွေ။ *Exchange of Note လြ်ွေြှတ်ေေဵထုိဵသည်ဴေန့ြဖစ်ပါသည်။ 
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 (သန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် စီြဳြွေနိ်ဵအြည် 
စာချုပ်ချုပ်
ဆိုသည်ဴေန့ 

ေချဵေငွဆိုင်ော
စည်ဵြွေြ်ဵချြ်ွေြျာဵ 

ေချဵေငွပြာဏ 

 မန္တေလဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵေရဵေြွော်ပိုေရဵရှင်ဵ     USD ၅၁.၄၇၀ 

 - မမို့ြပဧရိယာဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵမှုတိုဵတြွေ်  ၂၁-၁-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀  JPY ၅,၄၄၅.၀၀၀ 

    ေြွောင်ဵမွန်ေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ(JICA)  ြပန်ဆပ် ၃၀ (Equ:USD) ၅၁.၄၇၀ 

   အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁%   

       

 လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ    USD ၄၀၈.၄၅၄ 

 − သီလဝါအထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန်အတွင်ဵအေြခခဳ ၃၁-၃-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀ JPY ၇,၃၃၉.၀၀၀ 

     အေဆာြ်ွေအအဳုဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတြ်ွေေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ   ြပန်ဆပ် ၃၀ (Equ:USD) ၆၉.၃၇၃ 

     (Phase – III) (JICA)  အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁%   

       

 − ေရအာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵစြွေ်ရဳု(၅) ရဳု  ၁၅-၅-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၇       EUR ၃၅.၇၀၀ 

     အလုဳဵစဳုြပင်ဆင်မွမ်ဵမဳြခင်ဵ/ အဆငဴ်ြမှငဴ်တင်ြခင်ဵ   ြပန်ဆပ် ၁၃ (Equ:USD) ၄၁.၇၉၈ 

     လုပ်ငန်ဵ(AFD)  အတုိဵနှုန်ဵ 6 months   

    EURIBOR-40   

    bp   

       

 -  ရွာမဓာတ်အာဵေပဵစြ်ွေရုဳတွင် Combined Cycle  ၃-၇-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၅  SDR ၂၁၁.၂၀၃ 

     Gas Turbine အသစ်တည်ေဆာြ်ွေြခင်ဵနှငဴ်  ြပန်ဆပ် ၂၅ (Equ:USD) ၂၉၇.၂၈၃ 

     ဓာတ်အာဵပ့ုိလွှတ်မှုစနစ်အတွင်ဵရှိ ပင်မဓာတ်အာဵ  အတုိဵနှုန်ဵ ၂.၀%   

     ခွဲရုဳမျာဵတပ်ဆင်အင်အာဵတုိဵြခင်ဵနှင်ဴအဆင်ဴြမှငဴ်       

     တင်ြခင်ဵ စီမဳြွေန်ိဵ(IDA)      

       

 လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပ့ုိလွှတ်ေရဵနှင်ဴြွွေပ်ြွေေဲရဵဦဵစီဵဌာန      USD ၆၁.၅၀၇ 

 -   ရွာမဓာတ်အာဵေပဵစြ်ွေရဳုတွင် Combined Cycle  ၃-၇-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၅  SDR ၄၃.၆၉၇ 

     Gas Turbine အသစ်တည်ေဆာြ်ွေြခင်ဵနှငဴ်   ြပန်ဆပ် ၂၅ (Equ:USD) ၆၁.၅၀၇ 

     ဓာတ်အာဵပ့ုိလွှတ်မှုစနစ်အတွင်ဵရှိ ပင်မဓာတ်အာဵ  အတုိဵနှုန်ဵ ၂.၀%   

     ခဲွရုဳမျာဵတပ်ဆင်အင်အာဵတုိဵြခင်ဵနှင်ဴ အဆင်ဴြမှင်ဴ      

     တင်ြခင်ဵစီမဳြွေနိ်ဵ(IDA)      

       

 လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵေရဵလုပ်ငန်ဵ      USD ၈၃.၈၀၈ 

 - ေဒသတွင်ဵ အေြခခဳအေဆာြ်ွေအအုဳြမှင်ဴတင်ြခင်ဵ     ၂၁-၁-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀  JPY ၈,၈၆၆.၀၀၀ 

   စီမဳြွေနိ်ဵ(JICA)  ြပန်ဆပ် ၃၀ (Equ:USD) ၈၃.၈၀၈ 

   အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁%   

       

 ြမန်မာဴေရနဳနှငဴ်သဘာဝဓာတ်ေငွ့လုပ်ငန်ဵ    USD ၁၁၃.၀၃၆ 

 -  ြပည်-ဆာဵခါဵ  ၁၄ လြ်ွေမပုိြ်ွေလုိင်ဵ၏မေြွွေဵ-ေရွှေေတာင်  ၂၉-၉-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၅ USD ၁၁၃.၀၃၆ 

    အပုိင်ဵ အဆင်ဴြမှငဴ်အစာဵထိုဵလဲလှယ်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ  ြပန်ဆပ် ၂၅   

    (KOFEA)  အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁%   
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 (သန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် စီြဳြွေနိ်ဵအြည် 
စာချုပ်ချုပ်

ဆိုသည်ဴေန့ 

ေချဵေငွဆိုင်ော

စည်ဵြွေြ်ဵချြ်ွေြျာဵ 
ေချဵေငွပြာဏ 

၄။ ပညာေေဵဝန်ကြွေီဵဌာန    USD ၁၀၁.၉၀၈ 

 အေြခခဳပညာဦဵစီဵဌာန    USD ၁၀၁.၉၀၈ 

 − လူတုိင်ဵအြွေျုဳဵဝင်မှု အရည်အေသွဵ မီ  ၄-၅-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၅ SDR ၇၂.၄၀၀ 

 ပညာေရဵလုပ်ငန်ဵ (IDA)  ြပန်ဆပ် ၂၅ (Equ:USD) ၁၀၁.၉၀၈ 

   အတုိဵနှုန်ဵ ၂.၀%   

       

၅။ ြွေျန်ဵြာေေဵဝန်ကြွေီဵဌာန    USD ၁၅၄.၈၃၃ 

 ြွေုသေရဵဦဵစီဵဌာန    USD ၅၁.၆၅၈ 

 − ြွေျန်ဵမာေရဵဆုိင်ရာတုဳ့ြပန်မှု အေရဵေပါ်စီမဳချြ်ွေ (IDA) ၅-၆-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၅ SDR ၃၆.၇၀၀ 

   ြပန်ဆပ် ၂၅ (Equ:USD) ၅၁.၆၅၈ 

   အတုိဵနှုန်ဵ ၂.၀%   

       

 ြပည်သူ့ြွေျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန/ြွေုသေရဵဦဵစီဵဌာန    USD ၁၀၃.၁၇၅ 

 − အဓိြွေလုိအပ်သည်ဴ ြွေျန်ဵမာေရဵဝန်ေဆာင်မှု  ၉-၇-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၅ SDR ၇၃.၃၀၀ 

 မျာဵလြွေ်လှမ်ဵမီရရိှေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ(IDA)  ြပန်ဆပ် ၂၅ (Equ:USD) ၁၀၃.၁၇၅ 

   အတုိဵနှုန်ဵ ၂.၀%   

       

၆ ။ စီြဳြွေနိ်ဵ၊ဘဏ္ဍာေေဵနှင်ဴစြွေ်ြှုဝန်ကြွေီဵဌာန    USD ၈၉၇.၂၉၇ 

 ေငွတုိြ်ွေဦဵစီဵဌာန     USD ၈၉၇.၂၉၇ 

 - Fapid Credit Facility (FCF) (IMF) ၁၂-၆-၂၀၂၀ ဆုိင်ဵငဴဳ(RCF) ၅.၅ SDR ၈၆.၁၃၀ 

   ြပန်ဆပ်(RCF) ၄.၅ (Equ:USD) ၁၂၁.၂၃၄ 

   အတုိ နဵှုန်ဵ  (RCF) Interest Free   

       

 -   Fapid Financing Instrument (FFI) (IMF) ၁၂-၆-၂၀၂၀   ဆုိင်ဵငဴဳ (FFI) ၃.၂၅ SDR ၁၇၂.၂၇၀ 

   ြပန်ဆပ်(FFI) ၁.၇၅ (Equ:USD) ၂၄၂.၄၈၂ 

   အတုိ နဵှုန်ဵ (FFI) ၁%   

       

 - Emergency Program Loan (JICA) ၁-၉-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀ JPY ၃၀,၀၀၀.၀၀၀ 

   ြပန်ဆပ် ၃၀ (Equ:USD) ၂၈၃.၅၈၁ 

   အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁%   

       

 - COVID-19 ၏ သြ်ွေေရာြ်ွေမှုမျာဵြွေိ ုတုန့်ြပန်ြခင်ဵ  ၄-၉-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၈     USD ၂၅၀.၀၀၀ 

 နှင်ဴ အသဳုဵစရိတ်ဆိုင်ရာ အေထာြ်ွေအပဳဴအစီအစဉ်  ြပန်ဆပ် ၁၆   

 (ADB)  အတုိဵနှုန်ဵ ၁% (ဆိုင်ဵငဴဳ)   

    ၁.၅% (ြပန်ဆပ်)   
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(သန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် စီြဳြွေနိ်ဵအြည် 
စာချုပ်ချုပ်

ဆိုသည်ဴေန့ 

ေချဵေငွဆိုင်ော

စည်ဵြွေြ်ဵချြ်ွေြျာဵ 
ေချဵေငွပြာဏ 

၇။ ေဆာြွေ်လုပ်ေေဵဝန်ကြွေီဵဌာန    USD ၂၉၉.၅၉၇ 

 ေြွေျဵလြွေ်လမ်ဵဦဵစီဵဌာန    USD ၁၃၇.၈၇၆ 

 - ေြွေျဵလြွေ်လမ်ဵမျာဵဆြွေ်သွယ်ေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ (ADB) ၆-၁၂-၂၀၁၉ ဆိုင်ဵငဳဴ ၈ USD ၄၅.၄၀၀ 

   ြပန်ဆပ် ၂ ၄   

   အတုိဵနှုန်ဵ ၁% (ဆိုင်ဵငဴဳ)   

    ၁.၅% (ြပန်ဆပ်)   

       

 -  ေဒသတွင်ဵအေြခခဳအေဆာြ်ွေအအုဳြမှင်ဴတင်ြခင်ဵစီမဳြွေနိ်ဵ ၂၁-၁-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀ JPY ၉,၇၈၃.၀၀၀ 

    (JICA)  ြပန်ဆပ် ၃၀ (Equ:USD) ၉၂.၄၇၆ 

   အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁%   

       

 လမ်ဵဦဵစီဵဌာန    USD ၁၁၂.၁၃၇ 

 -  ေဒသတွင်ဵအေြခခဳအေဆာြ်ွေအအုဳြမှင်ဴတင်ြခင်ဵစီမဳြွေနိ်ဵ ၂၁-၁-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀ JPY ၁၁,၈၆၃.၀၀၀ 

    (JICA)  ြပန်ဆပ် ၃၀ (Equ:USD) ၁၁၂.၁၃၇ 

   အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁%   

       

 တဳတာဵဦဵစီဵဌာန    USD ၂၅.၀၂၁ 

 - ေဒသတွင်ဵအေြခခဳအေဆာြ်ွေအအဳုြမှငဴ်တင်ြခင်ဵစီမဳြွေနိ်ဵ ၂၁-၁-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀ JPY ၂,၆၄၇.၀၀၀ 

 (JICA)  ြပန်ဆပ် ၃၀ (Equ:USD) ၂၅.၀၂၁ 

   အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁%   

       

 မမို့ြပနှငဴ်အိမ်ရာဖွဳ့မဖိုဵေရဵဦဵစီဵဌာန    USD ၂၄.၅၆၃ 

 − မဟာမဲေခါင်ေဒသခဲွအေရှ့အေနာြ်ွေစီဵပွာဵေရဵစကြွေေန်လမ်ဵ ၂၄-၂-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀ THB ၇၇၇.၇၇၀ 

 တစ်ေလျှာြ်ွေရှိမမို့မျာဵဖဳွ့မဖိုဵမှုစီမဳြွေနိ်ဵ (NEDA)  ြပန်ဆပ် ၂၀ (Equ:USD) ၂၄.၅၆၃ 

   အတုိဵနှုန်ဵ ၁.၅%   

       

၈။ လူြှုဝန်ထြ်ဵြွေယ်ဆယ်ေေဵနှငဴ်ြပန်လည်ေနောချထာဵေေဵ    USD ၁၀၁.၃၄၅ 

 ဝန်ကြွေီဵဌာန      

 လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန    USD ၁၀၁.၃၄၅ 

 − ြွေိုယ်ဝန်ေဆာင်မိခင်မျာဵနှငဴ် ၎င်ဵတို့မှ ေမွဵဖွာဵလာေသာ  ၁၅-၁၁-၂၀၁၉ ဆိုင်ဵငဳဴ  ၅ SDR ၇၂.၀၀၀ 

 အသြွေ် (၂) နှစ်ေအာြ်ွေ ြွေေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ  ြပန်ဆပ် ၂၅ (Equ:USD) ၁၀၁.၃၄၅ 

 ေငွေကြွေဵေထာြ်ွေပဳဴေပဵြခင်ဵ (IDA)  အတုိဵနှုန်ဵ ၂.၀%   

       

၉။ ေန်ြွေုန်မြို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေေဵေြွော်ြတီ    USD ၆၆၁.၅၄၆ 

 − ရန်ြွေနု်မမို့ မိလ္ယာပပန်စနစ်ဖွဳ့မဖိုဵမှုစီမဳြွေနိ်ဵ(JICA) ၂၁-၁-၂၀၂၀   JPY ၄၅,၉၀၀.၀၀၀ 

   ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀ (Equ:USD) ၄၃၃.၈၇၈ 

   ြပန်ဆပ် ၃၀   

 − ရန်ြွေနု်မမို့ြပဖဳွ့မဖိုဵမှုစီမဳြွေနိ်ဵ(JICA) ၂၁-၁-၂၀၂၀ အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁% JPY ၂၄,၀၈၅.၀၀၀ 

     (Equ:USD) ၂၂၇.၆၆၈ 

စုစုေပါင်ဵ USD ၄,၀၀၈.၁၆၀ 

 

 

မှတ်ချြ်ွေ။ https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေမှ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရြ်ွေေန့ရိှ ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵမျာဵြဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 

https://www.imf.org/
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၁၆။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခ၊ု ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွင်ဵ အာရှဖွဳ့ မဖိုဵေရဵဘဏ်၊ ြပင်သစ်နုိင်ငဳဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတြ်ွေ 

ေရဵအဖွဲ့၊ တရုတ်နိုင်ငဳ၊ ြွေမ္ဘာဴဘဏ်၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေငွေကြွေဵရန်ပုဳေငွအဖွဲ့၊ ဂျပန်နိုင်ငဳ၊  

ြုိွေရီဵယာဵနုိင်ငဳနှင်ဴ ထုိင်ဵနုိင်ငဳတ့ုိထဳမှ စီမဳြိွေန်ဵ (၂၃) ခုအတွြ်ွေ ေချဵေငွပမာဏ အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ 

၄,၀၀၈.၁၆၀ သန်ဵအာဵ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲဴမပီဵ ဂျပန်နိုင်ငဳမှ ေချဵေငွပမာဏ အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ 

၁,၈၇၉.၇၄၃ သန်ဵြဖငဴ်အမျာဵဆုဳဵြဖစ်ပါသည်။ ဝန်ကြွေီဵဌာနအေနြဖငဴ် စီမဳြွေိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် 

စြ်ွေမှုဝန်ကြီွေဵဌာနအတွြ်ွေ စာချုပ်ချုပ်ဆုိခဴဲသည်ဴ ေချဵေငွပမာဏမှာ  အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၈၉၇.၂၉၇ 

သန်ဵြဖငဴ် အမျာဵဆုဳဵြဖစ်ပါသည်။  

၁၇။ တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနုိင်ငဳ၊ ဝူဟန်မမို့မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် စတင်၍ ြဖစ်ပွာဵ 

ခဴဲေသာ COVID-19 ြွေပ်ေရာဂါြူွေဵစြ်ွေမှုြုိွေ ြမန်မာနုိင်ငဳတွင် ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ မတ်လ၌ စတင် 

ေတွ့ရိှခဴဲပါသည်။ COVID-19 ြွေပ်ေရာဂါေကြွောင်ဴ လူမှုေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵထိခုိြ်ွေမှုမျာဵရိှလာခဴဲမပီဵ 

၎င်ဵတ့ုိြုိွေ ြုွေစာဵနုိင်ရန်အတွြ်ွေ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် နိုငင်ဳေတာ်ြွေိုယ်စာဵ စီမဳြိွေန်ဵ၊ 

ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ စြ်ွေမှုဝန်ကြီွေဵဌာနြွေ တာဝန်ယူမပီဵ ေအာြ်ွေေဖာ်ြပပါ ေချဵေငွမျာဵြုိွေ ရယူခဴဲပါသည်- 

(သန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ ် စီြဳြွေိန်ဵ အြည် 
မြေှီင်အဖွဲ့  

အစည်ဵ 

စာချုပ်ချုပ် 

သညဴ်ေန့ 
ေချဵေငွပြာဏ 

၁။ Rapid Credit Facility (RCF) and Rapid 

Financing Instrument (RFI) 

IMF ၁၂-၆-၂၀၂၀ 

 

SDR ၂၅၈.၄၀၀  

၂။ COVID-19 ြွေပ်ေရာဂါ အေရဵေပါ်တုန့်ြပန်ေရဵ 

အေထာြ်ွေအပဴဳအစီအစဉ်ေချဵေငွ 

(COVID-19 Crisis Response Emergency 

Support Loan)  

JICA ၁-၉-၂၀၂၀ JPY ၃၀,၀၀၀.၀၀၀ 

၃။ COVID-19 ၏ သြွေေ်ရာြွေမ်ှုမျာဵြွေို တုန့်ြပန်ြခင်ဵ 

နှငဴ ်အသုဳဵ စရတိ်ဆုိင်ရာ အေထာြ်ွေအပဴဳအစီအစဉ်  

(COVID-19 Active Response and Expenditure 

Support Program- CARES) 

ADB ၄-၉-၂၀၂၀ USD ၂၅၀.၀၀၀ 

 

၁၈။ အထြွေ်ေဖာ်ြပပါေချဵေငွမျာဵအနြွေ် IMF မှ RCF/ RFI ေချဵေငအွာဵ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ 

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် SDR ၂၅၈.၄၀၀သန်ဵြွေိ ု ထုတ်ယူခဲဴမပီဵ ြပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအပ်ေငစွာရင်ဵ 

(Government Deposit Account) သ့ုိ ြွေျပ ်၄၉၀,၃၄၀ သန်ဵြွေိ ု လွှေဲြပာင်ဵ ထည်ဴသွင်ဵ ခဲဴြခင်ဵ ြဖငဴ် 

နိုငင်ေဳတာ်၏ လိေုငြွွေို ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵခဲဴပါသည်။ IMF မှ ေချဵေငွရယူထာဵြခင်ဵေကြွောငဴ်  စီမဳြိွေန်ဵ၊ 
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ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် စြွေ်မှုဝန်ကြွေီဵဌာနအေနြဖင်ဴ COVID-19 နှငဴသ်ြွေ်ဆိုင်ေသာ အသဳုဵစရိတ်မျာဵ 

အာဵလုဳဵ ြွေို (၃)လပတ် တစ်ကြွေိမ်ြဖငဴ်လည်ဵေြွောင်ဵ ၊ ြွေျပ် ၁၀၀ သန်ဵ နှငဴအ်ထြွေ် တန်ဖိုဵရှိ 

COVID-19 နှငဴ ်သြွေ်ဆိုငသ်ည်ဴ အသဳုဵစရိတ်မျာဵအတွြွေ် ဝယ်ယူြခင်ဵ ဆိုင်ရာ အချြွေ်အလြွေ်မျာဵ 

ြွေိ ု စာချုပ်ချုပ်ဆိုမပီဵ (၃) လအတွင်ဵတွငလ်ည်ဵေြွောင်ဵ ၊ သြွေ်ဆိုင်ရာပစ္စည်ဵမျာဵ တငပ်ိုေ့ရာြွေ်ရှိ 

မှုြွေိလုည်ဵေြွောင်ဵ ၊ ဘဏ္ဍာနှစ်ြွေုန်ဆုဳဵမပီဵေနာြွေ် (၆)လအတွင်ဵ ြပည်ေထာငစ်ုစာရင်ဵ စစ်ချုပ်ရုဳဵ 

ြွေ COVID-19 နှငဴ ် သြွေ်ဆိုင်ေသာ အသဳုဵစရိတ်မျာဵအာဵ  စာရင်ဵ စစ်ေဆဵသည်ဴရလဒြ်ွေိုလည်ဵ 

ေြွောင်ဵ စီမဳြွေိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵ နှငဴစ်ြွေ်မှုဝန်ကြွေီဵဌာန၏ ဝြွေ်ဆိုဒ်တွင ် ထုတ်ြပန်ေကြွေညာရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 
 

 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေေဵနှစ်တွင် ြွေဏ္ဍအလိုြွေ် ြပည်ပေချဵေငွ စာချုပ်ချုပ်ဆိ ုြှု   

အေြခအေန 
 

၁၉။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ြပည်ပေချဵေငွစာချုပ်ချု ပ်ဆုိမှုတွင်                             

       အမျာဵဆဳုဵြဖစ်မပီဵ စာချုပ်ချု ပ်ဆုိထာဵရိှမှု အေြခအေနမှာ ေအာြ်ွေပါအတုိင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 
 

 
 

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေေဵနှစ်တွင် ြပည်ပေချဵေငွ ထုတ်ယူသဳုဵစဲွြှုနှင်ဴ ြပန်လည်ေပဵဆပ်ြှု 

အေြခအေန 
 

၂၀။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ြပည်ပေချဵေငွ အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၁,၅၁၇.၆၉၅ သန်ဵ 

ထုတ်ယူသဳုဵစဲွခဴဲမပီဵ ေချဵေငွြပန်လည်ေပဵဆပ်မှုအေနြဖင်ဴ အရင်ဵ အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၅၃၆.၁၄၅ 

သန်ဵနှင်ဴ အတုိဵ အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၁၆၁.၀၄၀ သန်ဵ၊ စုစုေပါင်ဵ အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၆၉၇.၁၈၅ 

သန်ဵ အာဵ ြပန်လည်ေပဵဆပ်ခဴဲပါသည်။  
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၂၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် မမီရှင်နုိင်ငဳ/ အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြ်ွေ ြပည်ပေချဵေငွထုတ်ယူ 

သဳုဵစဲွမှုနှင်ဴ ြပန်လည်ေပဵဆပ်မှုအေြခအေနမှာ ေအာြ်ွေပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်- 
 

 

 

 (အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် မြီေှင်နိုင်ငဳ/ အဖွဲ့အစည်ဵအြည် 
ထုတ်ယူသဳုဵစွဲြှု ြပန်လည်ေပဵဆပ်ြှု 

ပြာဏ % အေင်ဵ အတိုဵ ေပါင်ဵ % 

 အြပည်ြပည်ဆိုင်ောအဖွဲ့အစည်ဵြျာဵ ၇၂၉ .၄၉၇ ၄၈.၀ ၃၅.၁၉၇ ၁၇.၈၅၉ ၅၃.၀၅၆ ၇.၆ 

၁ ေအဒီဘီ ၅၆.၃၂၂ ၃.၇ ၉.၃၈၃ ၅.၁၀၄ ၁၄.၄၈၇ ၂.၁ 

၂ ေအအုိင်အြွေ်ဖ် ၄.၇၃၈ ၀.၃ - - - * 

၃ အုိင်ဒီေအ ၂၉၆.၆၇၄ ၁၉.၅ ၂၄.၆၈၅ ၁၁.၀၄၅ ၃၅.၇၃၀ ၅.၁ 

၄ အုိင်အြွေ်ဖ်ေအဒီ ၈.၀၄၇ ၀.၅ - ၀.၁၁၅ ၀.၁၁၅ * 

၅ အုိပြွေ် - - ၁.၁၂၉ ၀.၁၆၁ ၁.၂၉၀ ၀.၂ 

၆ အုိင်အမ်အြွေ်ဖ် ၃၆၃.၇၁၆ ၂၄.၀ - ၁.၄၃၄ ၁.၄၃၄ ၀.၂ 

 နှစ်နိင်ုငဳအစိုဵေကြွောဵေချဵေငွ ၇၈၈.၁၉၈ ၅၂.၀ ၅၀၀.၉၄၈ ၁၄၃.၁၈၁ ၆၄၄.၁၂၉  ၉၂.၄ 

 ပဲရစ်ြွေလပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ ၆၉၉.၀၁၁ ၄၆.၁ ၁၀၂.၉၀၁ ၁၄.၅၃၀ ၁၁၇.၄၃၁ ၁၆.၉ 

၇ ဂျပန် ၆၀၂.၄၇၀ ၃၉.၇ - ၀.၁၅၉ ၀.၁၅၉ * 

၈ ကသစကတီဵယာဵ ၀.၀၇၂ * ၈.၂၂၉ ၁.၀၀၉ ၉.၂၃၈ ၁.၃ 

၉ ဖငလ်န် -  ၀.၁၈၃ ၀.၀၁၁ ၀.၁၉၄ * 

၁၀ ြပင်သစ် -  ၃၁.၈၂၇ ၂.၂၆၆ ၃၄.၀၉၃ ၄.၉ 

၁၁ ဂျာမနီ ၀.၀၈၃ * ၄၃.၇၁၁ ၉.၉၀၂ ၅၃.၆၁၃ ၇.၇ 

၁၂ အီတလီ ၁၆.၆၂၅ ၁.၁ - - - - 

၁၃ နယ်သာလန် -  ၀.၅၆၅ ၀.၀၉၄ ၀.၆၅၉ ၀.၁ 

၁၄ အဂေလန် -  ၂.၁၈၄ ၀.၂၅၂ ၂.၄၃၆ ၀.၄ 

၁၅ ြွေိုရီဵယာဵ ၇၉.၇၆၁ ၅.၃ ၁၆.၂၀၂ ၀.၈၃၇ ၁၇.၀၃၉ ၂.၅ 

 

ပဲရစ်ြွေလပ်အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ေသာ 

နိုင်ငဳမျာဵ 

၈၉.၁၈၇ ၅.၉ ၃၉၈.၀၄၇ ၁၂၈.၆၅၁ ၅၂၆.၆၉၈ ၇၅.၅ 

၁၆ တရုတ် ၇၈.၂၂၁ ၅.၁ ၃၇၇.၀၄၆ ၁၂၅.၇၃၄ ၅၀၂.၇၈၀ ၇၂.၁ 

၁၇ ေအအြွေ်ဖ်ဒီ ၀.၈၇၂ ၀.၁ - - - - 

၁၈ အိန္ဒိယ ၁၀.၀၉၄ ၀.၇ ၈.၇၈၅ ၂.၂၄၅ ၁၁.၀၃၀ ၁.၆ 

၁၉ ေဆာ်ဒီ -  ၀.၄၀၀ ၀.၀၁၇ ၀.၄၁၇ ၀.၁ 

၂၀ ထိုင်ဵ -  ၃.၄၈၈ ၀.၂၂၂ ၃.၇၁၀ ၀.၅ 

၂၁ ဆာဗီဵယာဵ -  ၈.၃၂၈ ၀.၃၄၄ ၈.၆၇၂ ၁.၂ 

၂၂ ပိုလန် -  - ၀.၀၈၉ ၀.၀၈၉ * 

 စုစုေပါင်ဵ ၁,၅၁၇.၆၉၅ ၁၀၀.၀ ၅၃၆.၁၄၅ ၁၆၁.၀၄၀ ၆၉၇.၁၈၅ ၁၀၀.၀ 

      
 ြှတ်ချြွေ်။ (၁)  *၀.၀၁% ေအာြွေ် နည်ဵေသာေကြွောင်ဴြဖစ်ပါသည်။ 

 (၂)  https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေြှ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ေြ်ွေေန့ေိှ ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵြျာဵြဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေ 

ထာဵပါသည်။ 
 

https://www.imf.org/
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၂၂။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် JICA မှ ေချဵေငွပမာဏ အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၆၀၂.၄၇၀ 

သန်ဵြဖင်ဴ အမျာဵဆဳုဵထုတ်ယူသဳုဵစဲွခဴဲမပီဵ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေငွေကြွေဵရန်ပဳုေငွအဖဲွ့မှ အေမရိြွေန် 

ေဒါ်လာ ၃၆၃.၇၁၆ သန်ဵ ြဖင်ဴ ဒုတိယအမျာဵဆဳုဵထုတ်ယူသဳုဵစဲွခဴဲပါသည်။ အရင်ဵြပန်လည်ေပဵဆပ် 

ရာတွင် အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၃၇၇.၀၄၆ သန်ဵြဖင်ဴ တရုတ်ေချဵေငွြွေ အမျာဵဆဳုဵြဖစ်ပါသည်။ တရုတ် 

နုိင်ငဳြဖင်ဴ ေချဵေငွစာချုပ်အသစ် ထပ်မဳချုပ်ဆုိခဴဲြခင်ဵမရိှေသာ်လည်ဵ ၎င်ဵေချဵေငွမျာဵသည် ေချဵေငွ 

ြပန်လည်ေပဵဆပ်ရမည်ဴြွောလ (Repayment Period) အတွင်ဵ ေရာြ်ွေရိှေနြခင်ဵေကြွောင်ဴ အရင်ဵ 

ေပဵဆပ်သည်ဴပမာဏ မျာဵေနရြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ 
 

၂၃။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ဝန်ကြီွေဵဌာန/ အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြ်ွေ ြပည်ပေချဵ ေငွထုတ်ယူ 

သဳုဵစွဲမှုနှငဴ် ြပန်လည်ေပဵဆပ်မှုအေြခအေနမှာ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 
 

 

 (အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖွဲ့အစည်ဵ 
ထုတ်ယူသဳုဵစွဲြှု ြပန်လည်ေပဵဆပ်ြှု 

ပြာဏ % အေင်ဵ အတိုဵ ေပါင်ဵ % 

၁ ြပည်ထဲေရဵ -  - ၁.၇၄၃ ၁.၇၄၃ ၀.၃ 

၂ ြွောြွေွယေ်ရဵ -  ၆၁.၁၄၄ ၄.၈၁၉ ၆၅.၉၆၃ ၉.၅ 

၃ ြပန်ကြွောဵေရဵ -  ၀.၁၁၁ ၀.၀၀၇ ၀.၁၁၈ * 

၄ စုိြ်ွေပျ ိုဵ ေရ ၊ဵ ေမွ ြဵမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြမာင်ဵ ၂၃၃.၈၅၉ ၁၅.၄ ၆၇.၇၂၇ ၁၄.၈၁၄ ၈၂.၅၄၁ ၁၁.၈ 

၅ ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆြွေ်သွယ်ေရဵ ၂၀၈.၅၉၅ ၁၃.၈ ၇၃.၆၄၅ ၁၅.၁၄၃ ၈၈.၇၈၈ ၁၂.၇ 

၆ သယဳဇာတနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵြွေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ 

-  − ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ * 

၇ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင် ၂၈၃.၈၃၂ ၁၈.၇ ၂၀၈.၀၇၂ ၆၃.၈၇၈ ၂၇၁.၉၅၀ ၃၉.၀ 

၈ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴြွေူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ -  − ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂ * 

၉ ပညာေရဵ ၁၃.၅၃၃ ၀.၉ - ၀.၅၄၅ ၀.၅၄၅ ၀.၁ 

၁၀ ြွေျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵြွေစာဵ ၆.၂၈၀ ၀.၄ - ၀.၅၅၁ ၀.၅၅၁ ၀.၁ 

၁၁ စီမဳြွေိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴစြွေ်မှု ၄၉၈.၄၇၉ ၃၂.၈ ၁၂၅.၄၄၆ ၅၉.၃၈၆ ၁၈၄.၈၃၂ ၂၆.၅ 

၁၂ ေဆာြွေ်လုပ်ေရဵ ၂၀၉.၇၃၀ ၁၃.၈ - ၀.၀၈၇ ၀.၀၈၇ * 

၁၃ လူမှုဝန်ထမ်ဵြွေယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ 

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵ  

၅.၈၉၅ ၀.၄  -   

၁၄ ရန်ြွေုန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵ 

ေြွော်မတီ 

၄၆.၉၀၂ ၃.၁ - ၀.၀၁၀ ၀.၀၁၀ * 

၁၅ မန္တေလဵမမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵ 

ေြွော်မတီ 

၁.၈၄၈ ၀.၁ - - - - 

၁၆ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ် ၈.၇၄၂ ၀.၆ - ၀.၀၅၃ ၀.၀၅၃ * 

 စုစုေပါင်ဵ ၁,၅၁၇.၆၉၅ ၁၀၀.၀၀ ၅၃၆.၁၄၅ ၁၆၁.၀၄၀ ၆၉၇.၁၈၅ ၁၀၀.၀၀ 
 

 ြှတ်ချြ်ွေ။ (၁) *၀.၀၁% ေအာြွေ်နည်ဵေသာေကြွောငဴ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 (၂)   https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေြှ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ေြ်ွေေန့ေိှ ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵြျာဵြဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 
 

https://www.imf.org/
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၂၄။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ဝန်ကြီွေဵဌာန/ အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြ်ွေ ြပည်ပေချဵ ေငွထုတ်ယူ 

သဳုဵစွဲမှုတွင် စီမဳြိွေန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ စြ်ွေမှုဝန်ကြီွေဵဌာနြွေ အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၄၉၈.၄၇၉ သန်ဵ 

ြဖငဴ် အမျာဵဆုဳဵထုတ်ယူခဲဴပါသည်။ အရင်ဵေပဵဆပ်မှုတွင် အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၂၀၈.၀၇၂ သန်ဵ ြဖင်ဴ 

လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင်ဝန်ကြွေီဵဌာနြွေ အမျာဵဆုဳဵြဖစ်ပါသည်။ 
 

ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖဲွ့အစည်ဵြျာဵ၏ ဘဏ္ဍာေေဵနှစ်အလိြုွေ် ြပည်ပေ ြွေဵမြီအေြခအေန 
 

၂၅။ ၂၀၁၈ ခုနှစ် (ဧမပီလမှ စြွေ်တင်ဘာလထိ) မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အထိ 

ဘဏ္ဍာ   နှစ် (၃) နှစ်အတွြွေ် ြပည်ပေ ြွေဵမမီအေြခအေနမျာဵအာဵ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ တငြ်ပအပ် 

ပါသည်- 
 

 (ြွေ) ြပည်ပေ ြွေဵမမီလြွေ်ြွေျန်အေြခအေန 

 (အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖွဲ့အစည်ဵ ၃၀-၉-၂၀၁၈ ၃၀-၉-၂၀၁၉ ၃၀-၉-၂၀၂၀ 

၁ ြပည်ထဲေရဵ ၉၃.၆၅၀ ၈၈.၉၇၂ ၉၄.၆၉၃ 

၂ ြွောြွေွယေ်ရဵ ၂၂၄.၉၄၈ ၂၀၈.၄၃၁ ၁၅၅.၆၅၃ 

၃ ြပန်ကြွောဵေရဵ ၁.၇၅၉ ၁.၆၅၅ ၁.၆၆၈ 

၄ စိုြွေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြမာင်ဵ ၇၉၉.၄၃၄ ၈၅၃.၄၄၇ ၁,၀၃၅.၃၈၄ 

၅ ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆြွေ်သွယ်ေရဵ ၁,၆၄၃.၂၁၄ ၁,၇၆၃.၂၂၈ ၁,၉၇၂.၁၄၆ 

၆ သယဳဇာတနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵြွေျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ၂၆.၈၇၆ ၂၈.၂၅၀ ၂၈.၈၂၆ 

၇ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင် ၃,၀၁၇.၅၃၆ ၂,၉၈၂.၈၅၈ ၃,၁၇၉.၀၉၁ 

၈ စြွေ်မှု ၁,၃၁၈.၃၈၀ ၁,၁၇၈.၄၀၁ - 

၉ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴြွေူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ ၂၅.၉၂၃ ၂၇.၂၄၉ ၂၇.၈၀၅ 

၁၀ ပညာေရဵ ၇၉.၁၃၃ ၈၃.၉၄၀ ၉၉.၇၆၆ 

၁၁ ြွေျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵြွေစာဵ ၅၉.၂၃၂ ၇၂.၃၄၀ ၈၀.၉၂၀ 

၁၂ စီမဳြွေိန်ဵ၊ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴစြွေ်မှု ၂,၂၇၈.၃၄၀ ၂,၃၅၆.၅၄၇ *၄,၀၄၄.၈၄၆ 

၁၃ ေဆာြွေ်လုပ်ေရဵ ၁၄၈.၂၈၇ ၂၆၀.၆၅၈ ၄၇၅.၈၄၂ 

၁၄ လှုမှုဝန်ထမ်ဵ၊ြွေယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵ  - - ၅.၈၉၅ 

၁၅ ရန်ြွေုန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေြွော်မတီ ၃၄.၁၄၆ ၈၇.၁၈၈ ၁၃၅.၈၇၄ 

၁၆ မန္တေလဵမမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေြွော်မတီ ၁.၅၅၁ ၂.၇၇၃ ၄.၆၂၈ 

၁၇ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ် ၀.၀၆၅ ၇.၉၃၅ ၁၆.၉၃၄ 

  စုစုေပါင်ဵ ၉,၇၅၂.၄၇၄ ၁၀,၀၀၃.၈၇၂ ၁၁,၃၅၉.၉၇၁ 

 ြှတ်ချြ်ွေ။ (၁)* စီြဳြွေနိ်ဵ၊ဘဏ္ဍာေေဵနှင်ဴစြွေ်ြှုဝန်ကြွေီဵဌာနအြဖစ်၂၈-၁၁-၂၀၁၉ေြွေ်ေန့တွင်ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵပါသည်။        

(၂)   https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေြှ သြ်ွေဆုိင်ောဘဏ္ဍာေေဵနှစ်အလုိြ်ွေ စာေင်ဵပိတ်သည်ဴေန့ေိှ ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵ 

ြျာဵြဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 

https://www.imf.org/
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(ခ)  ြပည်ပေချဵေငွထုတ်ယူသဳုဵစွဲမှုအေြခအေန  

 ြှတ်ချြ်ွေ။ https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေြှ သြ်ွေဆုိင်ောဘဏ္ဍာေေဵနှစ်အလုိြ်ွေ စာေင်ဵပိတ်သည်ဴေန့ေိှ ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵြျာဵြဖင်ဴ 

တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 
 

(ဂ)  အရင်ဵ ြပန်လည်ေပဵဆပ်မှုအေြခအေန 

(အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖွဲ့အစည်ဵ 
၂၀၁၈ခု၊ဧမပီလြှ

စြွေ်တင်ဘာအထိ 
၂၀၁၈−၂၀၁၉ ၂၀၁၉−၂၀၂၀ 

၁ ြွောြွေွယေ်ရဵ ၆.၉၇၈ ၁၃.၄၄၆ ၆၁.၁၄၄ 

၂ ြပန်ကြွောဵေရဵ - - ၀.၁၁၁ 

၃ စိုြွေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြမာင်ဵ ၃၄.၀၀၆ ၆၇.၇၇၄ ၆၇.၇၂၇ 

၄ ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆြွေ်သွယ်ေရဵ ၁၇.၉၅၆ ၃၃.၄၀၂ ၇၃.၆၄၅ 

၅ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင် ၉၉.၁၄၆ ၁၉၀.၆၄၃ ၂၀၈.၀၇၂ 

၆ စြွေ်မှု ၄၃.၃၅၉ ၈၂.၁၈၃ - 

၇ စီမဳြွေိန်ဵ၊ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴစြွေ်မှု ၂၁.၅၂၈ ၄၀.၃၈၁ *၁၂၅.၄၄၆ 

 စုစုေပါင်ဵ ၂၂၂.၉၇၃ ၄၂၇.၈၂၉ ၅၃၆.၁၄၅ 

 

ြှတ်ချြ်ွေ။ (၁)* စီြဳြွေနိ်ဵ၊ဘဏ္ဍာေေဵနှင်ဴစြွေ်ြှုဝန်ကြွေီဵဌာနအြဖစ်၂၈-၁၁-၂၀၁၉ေြွေ်ေန့တွင်ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵပါသည်။        

(၂)   https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေြှ သြ်ွေဆုိင်ောဘဏ္ဍာေေဵနှစ်အလုိြ်ွေ စာေင်ဵပိတ်သည်ဴေန့ေိှ ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵ 

ြျာဵြဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 

(အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖွဲ့အစည်ဵ 
၂၀၁၈ခု၊ဧမပီလြှ

စြွေ်တင်ဘာအထိ 
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

၁ ြပည်ထဲေရဵ ၅၇.၂၅၀ - - 

၂ စိုြွေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြမာင်ဵ ၈၇.၄၂၁ ၁၂၀.၀၉၅ ၂၃၃.၈၅၉ 

၃ ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆြွေ်သွယ်ေရဵ ၅၅.၅၅၇ ၁၉၈.၂၁၂ ၂၀၈.၅၉၅ 

၄ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင် ၅၆.၁၉၄ ၂၁၂.၉၁၈ ၂၈၃.၈၃၂ 

၅ ပညာေရဵ ၂.၉၄၃ ၆.၄၆၁ ၁၃.၅၃၃ 

၆ ြွေျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵြွေစာဵ ၂.၄၂၈ ၁၄.၄၃၅ ၆.၂၈၀ 

၇ စီမဳြွေိန်ဵ၊ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴစြွေ်မှု ၄၉.၇၇၆ ၉၆.၁၈၉ ၄၉၈.၄၇၉ 

၈ ေဆာြွေ်လုပ်ေရဵ ၂၁.၂၂၂ ၁၀၈.၆၃၃ ၂၀၉.၇၃၀ 

၉ လှုမှုဝန်ထမ်ဵ၊ြွေယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ 

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵ 

- - ၅.၈၉၅ 

၁၀ ရန်ြွေုန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေြွော်မတီ ၁၄.၀၉၇ ၅၁.၂၇၆ ၄၆.၉၀၂ 

၁၁ မန္တေလဵမမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေြွော်မတီ ၀.၇၄၂ ၁.၂၂၁ ၁.၈၄၈ 

၁၂ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ် ၀.၀၅၁ ၇.၈၇၁ ၈.၇၄၂ 

 စုစုေပါင်ဵ ၃၄၇.၆၈၁ ၈၁၇.၃၁၁ ၁,၅၁၇.၆၉၅ 

https://www.imf.org/
https://www.imf.org/
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၂၆။ ြပည်ပေချဵေငွအမျာဵဆုဳဵရယူထာဵသည်ဴ ေအာြွေ်ပါေငေွကြွေဵအမျ ိုဵအစာဵမျာဵ၏ လအလုိြ်ွေ 

ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵြွေို ေလဴလာကြွေညဴ်ပါြွေ ြပည်တွင်ဵေငွေကြွေဵြဖစ်သညဴ် ြမန်မာြွေျပ်ေငွတန်ဖိုဵ 

အနည်ဵငယ်တုိဵတြ်ွေလာသည်ြုိွေ ေတွ့ရိှရပါသည်- 

 

        

ေ ြွေဵမြီေေွှေ့ဆုိင်ဵြခင်ဵအစီအစဉ် (Debt Service Suspension Initiative - DSSI) 
 

၂၇။ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ဧမပီလ ၁၅ ရြွေ်ေန့တွင် ြွေျင်ဵ ပခဲဴသည်ဴ G-20 Finance Minister and 

Central Bank Governors အစည်ဵအေဝဵ၌ သေဘာတူထုတ်ြပန်ခဲဴေသာ Debt Service 

Suspension Initiative (DSSI) for the poorest countries Term Sheet* အရ IMF နှင်ဴ 

ြွေမ္ဘာဴဘဏ်ေချဵေငွရယူထာဵသည်ဴ IDA အဖဲွ့ဝင်နုိင်ငဳမျာဵနှင်ဴ ြွေမ္ဘာဴြုွေလသမဂ္ဂ၏ သတ်မှတ်ချြွေ် 

အရ Least Developed Countries (LDCs) နိုငင်မဳျာဵသည် ေ ြွေဵမမီေရွ့ဆိုင်ဵ ြခင်ဵအစီအစဉ် 

(DSSI) တွင် အြွေျုဳဵဝင်ပါသည်။ ြမန်မာနိုငင်ဳသည် IDA အဖဲွ့ဝငန်ိုင်ငြဳဖစ်မပီဵ IMF နှငဴြ်ွေမ္ဘာဴဘဏ် 

ေချဵေငရွယူထာဵသည်ဴနိုငင်ြဳဖစ်ပါသြဖငဴ် DSSI တွင်အြွေျုဳဵဝင်ေသာေကြွောငဴ် သြွေ်ဆိုင်ရာ မမီရှင ်

နိုငင်မဳျာဵနှင်ဴ ညိှနှိုင်ဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ခဲဴပါသည်။ ၎င်ဵ Term Sheet အရ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ေမလမှ 

ဒီဇငဘ်ာလအထိ ေပဵဆပ်ရမည်ဴ အရင်ဵ ၊ အတိုဵမျာဵြွေို ဆိုင်ဵငဳဴြွောလ (၁) နှစ်၊ ြပန်ဆပ်ြွောလ (၃) 

နှစ်၊ စုစုေပါင်ဵ (၄) နှစ်ြဖင်ဴ အချနိ်ြွောလေြပာင်ဵ ေရွှေ့၍ ေပဵဆပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။  

၂၈။ ြမန်မာနိုင်ငအဳေနြဖင်ဴ ေ ြွေဵမမီေရွ့ှေ ဆိုင်ဵသည်ဴအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွြွေ်ရန် ပဲရစ် 

ြွေလပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵြဖစ်ေသာ ဂျပန်နိုင်ငဳ၊ ဂျာမနီနိုင်ငဳ၊ ြပင်သစ်နိုင်ငဳ၊ ကသစကတီဵယာဵနိုင်ငဳ၊  

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/009a4adf-23c2-4283-b88f-83ce405e1272/files/ ec1895a7-ac0d-4eaf-

a300-e8d8a057a2fd 
* 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/009a4adf-23c2-4283-b88f-83ce405e1272/files/%20ec1895a7-ac0d-4eaf-a300-e8d8a057a2fd
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/009a4adf-23c2-4283-b88f-83ce405e1272/files/%20ec1895a7-ac0d-4eaf-a300-e8d8a057a2fd
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ဖင်လန်နိုငင်၊ဳ အဂေလန်နိုငင်၊ဳ နယ်သာလန်နိုင်ငဳ၊ ြွေိုရီဵယာဵသမ္မတနိုင်ငတဳို့နှငဴ် ြမန်မာနုိင်ငဳအကြွောဵ 

Memorandum of Understanding on the Treatment of the Debt Service of the Republic 

of the Union of Myanmar (MoU) ြုိွေ ၁၀-၆-၂၀၂၀ ရြ်ွေေန့ြွေ လြ်ွေမှတ်ေရဵထုိဵခဴဲပါသည်။ 

၎င်ဵေနာြ်ွေ မမီရှင်နုိင်ငဳအလုိြ်ွေ Bilateral Agreement လြ်ွေမှတ်ေရဵထုိဵနုိင်ေရဵအတွြ်ွေ ဆြ်ွေလြ်ွေ 

ေဆာင်ရွြ်ွေခဴဲရာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ဂျာမနီနုိင်ငဳနှင်ဴ လြ်ွေမှတ်ေရဵထုိဵမပီဵြဖစ်မပီဵ 

ြွေျန်မမီရှင်နိုင်ငဳမျာဵနှငဴ် လြွေ်မှတ်ေရဵထိုဵနိုင်ေရဵ ဆြွေ်လြွေ်ေဆာင်ရွြွေ်လျြွေ်ရှိပါသည်။ 

၎င်ဵအြပင် G-20 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵြဖစ်ေသာ တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငဳ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငဳနှငဴ် 

ေဆာ်ဒအီာေရဗျနိုင်ငတဳို့နှငဴလ်ည်ဵ ညိှနှိုင်ဵ လျြွေ်ရိှပါသည်။ 
 

 

၂၉။ MoU အရ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ေမလမှ ဒီဇငဘ်ာလအတွင်ဵ ေစဴေရာြွေ်သည်ဴ အရင်ဵ ၊ အတိုဵ 

မျာဵြွေို ေရွှေ့ဆိုင်ဵ ေပဵေချနိုငမ်ည် ြဖစ်သြဖင်ဴ  ၎င်ဵေ ြွေဵမမီေရွှေ့ဆုိင်ဵသည်ဴ ပမာဏအာဵ  COVID-19 

ြွေမ္ဘာဴြွေပ်ေရာဂါေကြွောငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ လူမှုေရဵ၊ စီဵပွာဵေရဵဆိုင်ရာထိခိုြွေ်မှုမျာဵြွေို ြွေုစာဵ 

ရာတွင် အေထာြွေ်အြူွေြဖစ်ေစရန်အတွြ်ွေ လူမှုေရဵ၊ ြွေျန်ဵမာေရဵ သ့ုိမဟုတ် စီဵပွာဵေရဵြွေဏ္ဍ 

တ့ုိတွင် သဳုဵစွဲနိုငမ်ည် ြဖစ်ပါသည်။ ယင်ဵ သို့ ေ ြွေဵမမီေရွ့ှေ ဆိုင်ဵြခင်ဵ ြပုလုပခ်ဲဴသြဖငဴ် ြမန်မာနိုငင်ဳ 

အေနြဖင်ဴ ြပည်ပေချဵေငွမျာဵရယူရာတွင် သြွေ်သာေသာေချဵေငွမျာဵသာရယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 

 

အပုိင်ဵ (ဂ) 

ြပည်တွင်ဵေ ြွေဵမြီအေြခအေန 
 

ြွောလအပုိင်ဵအြခာဵအလုိြ်ွေေယူခဲသဴညဴ် ြပည်တင်ွဵေ ြွေဵမြီအေြခအေန 
 

 

၃၀။ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရြွေ်ေန့ရိှ ြပည်တွင်ဵ ေ ြွေဵမမီပမာဏမှာ ြွေျပ် ၃၀,၅၉၇.၈ ဘီလီယဳ ြဖစ်မပီဵ 

ြွောလအပုိင်ဵအြခာဵအလုိြ်ွေ ြပည်တွင်ဵေ ြွေဵမမီအေြခအေနမှာ ေအာြ်ွေပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်- 
 

                                     (ြွေျပ် ဘီလီယဳ) 
 

စဉ် အေကြွောင်ဵအော ပြာဏ ပါဝင်ြှုောခိုင်နှုန်ဵ 

၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ မတိုင်မီ ြွောလအထိ   ၈,၂၇၉.၉ ၂၇% 

၂ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ြွောလအတွင်ဵ ၇,၄၄၄.၅ ၂၄% 

၃ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ြွောလအတွင်ဵ       ၁၄,၈၇၃.၄ ၄၉% 

 စုစုေပါင်ဵ       ၃၀,၅၉၇.၈ ၁၀၀% 
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အစုိဵေေငွေချဵ သြ်ွေေသခဳလြ်ွေြှတ်အြျ ိုဵ အစာဵအလုိြ်ွေ ြပည်တွင်ဵေ ြွေ မဵြီအေြခအေန 
 

၃၁။ ၃၀-၉-၂၀၂၀           အစုိဵရေငွေချဵသြ်ွေေသခဳလြ်ွေမှတ်အမျ ိုဵအစာဵအလုိြ်ွေ ြပည်တွင်ဵ 

ေ ြွေဵမမီအေြခအေနမှာ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

                                                                                  (ြွေျပ်ဘီလီယဳ) 

စဉ် အေကြွောင်ဵအော ပြာဏ ပါဝင်ြှုောခိုင်နှုန်ဵ 

၁ အစိုဵရေငွတိုြ်ွေစာချုပ်  ၉,၅၇၂.၅ ၃၁% 

၂ အစိုဵရေငွတိုြ်ွေလြ်ွေမှတ်  ၅,၁၅၉.၃ ၁၇% 

၃ ဗဟုိဘဏ်မှ ေချဵယူြခင်ဵ      ၁၅,၈၆၆.၀ ၅၂% 

 စုစုေပါင်ဵ ၃၀,၅၉၇.၈        ၁၀၀% 

 

 

ြပည်တင်ွဵေ ြွေဵမြီဆိုင်ောေဆာင်ေွြ်ွေချြ်ွေြျာဵ 
 

၃၂။ ေငတွိုြွေ်လြွေ်ြှတ်ြျာဵ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရြ်ွေေန့မှစတင်၍ အစုိဵရ 

ေငွတုိြ်ွေလြ်ွေမှတ်မျာဵအာဵ ေစျဵမပိုင်စနစ်ြဖင်ဴ (၃) လ၊ (၆) လနှင်ဴ (၁) နှစ် သြ်ွေတမ်ဵတ့ုိြုိွေလည်ဵ 

ေြွောင်ဵ၊ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ စြ်ွေတင်ဘာလတွင် (၁) လ သြ်ွေတမ်ဵြုိွေလည်ဵေြွောင်ဵ ထုတ်ေဝခဴဲပါ 

သည်။ အစုိဵရေငွတုိြ်ွေလြ်ွေမှတ်မျာဵြုိွေ ေလလဳစနစ်ြဖင်ဴ တစ်လလျှင် (၂) ကြိွေမ်နှုန်ဵြဖင်ဴ ေရာင်ဵချ 

လျြ်ွေရိှရာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် (၂၃) ကြိွေမ် ေရာင်ဵချခဴဲပါသည်။ 
. 

၃၃။ ေငွတုိြ်ွေစာချုပ်ြျာဵ။      ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စြ်ွေတင်ဘာလမှစ၍ (၂) နှစ်၊ (၂) နှစ်ခဲွ ၊(၃) နှစ် ၊(၄) 

နှစ်နှင်ဴ (၅) နှစ် သြ်ွေတမ်ဵရိှေသာ အစုိဵရေငွတုိြ်ွေစာချုပ်မျာဵြုိွေ ြူွေပွန်နှုန်ဵ ၉%၊ ၉.၂၅% နှင်ဴ ၉.၅%  

တ့ုိြဖင်ဴ ထုတ်ေဝေရာင်ဵချလျြ်ွေရိှပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေမလမှစ၍ (၅) နှစ် သြ်ွေတမ်ဵရိှေသာ 

အစုိဵရေငွတုိြ်ွေစာချုပ်မျာဵြုိွေ ြူွေပွန်နှုန်ဵ ၉.၇၅% ြဖင်ဴ ထုတ်ေဝေရာင်ဵချခဴဲပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ 

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် အစုိဵရေငွတုိြ်ွေစာချုပ်မျာဵြုိွေ (၁၂) ကြိွေမ် ေရာင်ဵချခဴဲပါသည်။ 

၃၄။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စြ်ွေတင်ဘာလမှစ၍ ေမလနှင်ဴ နုိဝင်ဘာလတ့ုိတွင် သြ်ွေတမ်ဵေစဴသည်ဴ အစုိဵရ 

ေငွတုိြ်ွေစာချုပ်မျာဵ ထုတ်ေရာင်ဵခဴဲရာ ၎င်ဵလမျာဵတွင် ြပန်လည်ေရွဵနုတ်မည်ဴ ပမာဏ မျာဵလာပါ 

သြဖင်ဴ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရြ်ွေေန့မှစ၍ ေဖေဖာ်ဝါရီလ နှင်ဴ ဨဂုတ်လတ့ုိတွင် 

သြ်ွေတမ်ဵေစဴေရာြ်ွေမည်ဴ အစုိဵရေငွတုိြ်ွေစာချုပ်မျာဵြုိွေ စတင်ထုတ်ေဝခဴဲပါသည်။ ၂၀၁၉−၂၀၂၀ ခု၊ 

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် နုိင်ငဳ၏ စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတြ်ွေမှုြုိွေ အေထာြ်ွေအြူွေြပုေစရန် ရည်ရွယ်၍ 

ြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်ြွေ အတုိဵနှုန်ဵမျာဵေလျှာဴချြပင်ဆင်ခဴဲပါသြဖင်ဴ ၎င်ဵအတုိဵနှုန်ဵမျာဵနှင်ဴ 

လုိြ်ွေေလျာညီေထွရိှေစရန် အစုိဵရေငွတိုြွေ်စာချုပ်နှငဴ် အစိုဵရေငွတိုြွေ်လြွေ်မှတ်မျာဵ၏ ြွေူပွန်နှုန်ဵ 
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နှငဴအ်တိုဵနှုန်ဵမျာဵြွေိုလည်ဵ ေလျှာဴချခဲဴပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ေမလမှစ၍ (၂) နှစ် သြွေ်တမ်ဵရှိ 

ေသာအစိုဵရေငွတိုြွေ်စာချုပ်မျာဵြွေို ြွေူပွန်နှုန်ဵ ၇.၂၅% နှငဴ ် (၅) နှစ် သြ်ွေတမ်ဵရိှေသာ အစုိဵရ 

ေငွတုိြ်ွေစာချုပ်မျာဵြုိွေ ြူွေပွန်နှုန်ဵ ၇.၅% တ့ုိြဖင်ဴ ထုတ်ေဝေရာင်ဵချခဴဲပါသည်။ 

၃၅။ လစဉ် အစိုဵရေငွတိုြွေ်လြွေ်မှတ်နှငဴ် အစိုဵရေငွတိုြွေ်စာချုပ်မျာဵ ေရာင်ဵချရာတွင် ယခင်လ 

ြွေုန်ဆုဳဵသညဴ်အချနိ်ရှ ိ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအပ်ေငွစာရင်ဵ၏ အေြခအေနအေပါ်မူတည်၍     

လည်ဵေြွောင်ဵ၊ ြပည်ေထာင်စုရိှ ဌာန/အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ ေငွသာဵစီမဳချြ်ွေ (ခန့်မှန်ဵ) အေပါ်မူတည်၍ 

လည်ဵေြွောင်ဵ၊ လအလုိြ်ွေ အစုိဵရေငွေချဵသြ်ွေေသခဳလြ်ွေမှတ်မျာဵ ြပန်လည်ေရွဵနုတ်မည်ဴပမာဏ 

ေပါ်မူတည်၍လည်ဵေြွောင်ဵ  ြပည်ေထာငစ်ုလွှတ်ေတာ်ြွေ အတညြ်ပုထာဵသည်ဴ အမျာဵဆုဳဵေချဵယူ 

နိုငသ်ည်ဴပမာဏအတွင်ဵ  ေရာင်ဵချနိုငခ်ဲဴပါသည်။ 

ြပည်ေထာင်စုအစုိဵေအပ်ေငွစာေင်ဵ၏ လုိေငွြဖည်ဴဆည်ဵြှု 

၃၆။ ၂၀၁၉−၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွင်ဵ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအပ်ေငွစာရင်ဵတွင် အသာဵတင် 

ြဖည်ဴဆည်ဵမှုပမာဏမာှ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

(ြွေျပဘီ်လီယဳ) 

စဉ ် အေကြွောင်ဵအော ေောင်ဵချြခင်ဵ ေေွဵနုတ်ြခင်ဵ 
အသာဵတင်

ြဖည်ဴဆည်ဵြှု 

ပါဝင်ြှု
ောခုိင်နှုန်ဵ 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅=(၃-၄) ၆ 

၁ အစိုဵေေငွတိုြ်ွေစာချုပ်ြျာဵ ၃,၅၃၆.၀ ၁,၀၅၅.၅ ၂,၄၈၀.၅ ၄၆.၃% 

 - ေလလဳစနစ်မတုိင်မီ - ၃၀၆.၂ (-) ၃၀၆.၂ (-)၅.၇% 

 - ေလလဳစနစ်ြဖင်ဴေရာင်ဵချြခင်ဵ ၃,၅၃၆.၀ ၇၄၉.၃ ၂,၇၈၆.၇ ၅၂.၀% 

၂ အစိုဵေေငွတိုြ်ွေလြွေ်ြှတ်ြျာဵ ၁၂,၉၃၀.၅ ၁၀,၀၅၆.၉ ၂,၈၇၃.၆ ၅၃.၇% 

 - ြပည်သူသ့ုိေရာင်ဵချြခင်ဵ ၁၁,၅၄၀.၇ ၉,၄၀၂.၁ ၂,၁၃၈.၆ ၄၀.၀% 

 - ဗဟိုဘဏ်သ့ုိေရာင်ဵချြခင်ဵ ၁,၃၈၉.၈ ၆၅၄.၈ ၇၃၅.၀ ၁၃.၇% 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၆,၄၆၆.၅ ၁၁,၁၁၂.၄ ၅,၃၅၄.၁ ၁၀၀.၀% 

 

 

၃၇။ ၂၀၁၉−၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွင်ဵ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအပ်ေငွစာရင်ဵ၏ လုိေငွြဖည်ဴဆည်ဵ 

ရာတွင် အစုိဵရေငွတုိြ်ွေစာချုပ်မျာဵ ေလလဳစနစ်ြဖငဴ်ေရာင်ဵ ချြခင်ဵ ြွေို ၄၀%၊  အစိုဵရေငွတိုြွေ်လြ်ွေ 

မှတ်မျာဵ ေလလဳစနစ်ြဖင်ဴေရာင်ဵချြခင်ဵြုိွေ ၄၀% နှင်ဴ ြမန်မာနိုငင်ေဳတာ်ဗဟိုဘဏ်သ့ုိ ေငွတိုြွေ် 

လြ်ွေမှတ်ေရာင်ဵချြခင်ဵြုိွေ ၂၀% လျာထာဵသတ်မှတ်ခဴဲပါသည်။ ၂၀၁၉−၂၀၂၀ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် 

ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵအေနြဖငဴ် ေငွြဖစ်လွယ်ေသာ သြွေ်တမ်ဵတိုသည်ဴ အစိုဵရေငွတိုြွေ်လြွေ်မှတ် 

မျာဵြုိွေသာ ပုိမုိဝယ်ယူခဴဲသည်ြုိွေ ေတွ့ရိှရပါသည်။ ၎င်ဵဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်ဵ အစုိဵရေငွတုိြ်ွေစာချု ပ်မျာဵ 
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ေလလဳစနစ်ြဖင်ဴ အသာဵတင်ြဖည်ဴဆည်ဵမှုမှာ ၄၆%၊ အစုိဵရေငွတုိြ်ွေလြ်ွေမှတ်မျာဵ ေလလဳစနစ်ြဖင်ဴ 

အသာဵတငြ်ဖည်ဴဆည်ဵမှုမှာ ၄၀% နှငဴ် ြမန်မာနိုင်ငေဳတာ်ဗဟိုဘဏ်သ့ုိ အစိုဵရေငွတိုြွေ်လြွေ်မှတ် 

ေရာင်ဵချသည်ဴပမာဏမာှ ၁၄% ြဖစ်ပါသည်။ သ့ုိပါ၍ ြမန်မာနိုငင်ေဳတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ေငွေချဵယူရန် 

လျာထာဵသည်ဴပမာဏထြွေ် ေလျာဴနည်ဵ၍ ြဖည်ဴဆည်ဵနိုင်ခဲဴပါသည်။  
 

ြပည်တင်ွဵေချဵေငွြျာဵအေပါ် နိုင်ငဳေတာ်ြွေြွေျခဳေသည်ဴ အတိုဵစေိတ ်
 

၃၈။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ေစျဵြွေွြွေ်ြွေ သတ်မှတ်သည်ဴအတိုဵနှုန်ဵြဖင်ဴ ေရာင်ဵချလျြွေ်ရှိြခင်ဵ ၊ 

ြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်သ့ုိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်မှစတင်၍ ပျမ်ဵမျှေစျဵ ြွွေြ်ွေအတုိဵနှုန်ဵ 

(Average Market Auction Rate) ြဖင်ဴ ေပဵေချရြခင်ဵ၊ ြပည်ေထာင်စု၏ ဘတ်ဂျြ်ွေမှာ နှစ်စဉ်လုိေငွ 

ြဖစ်ေပါ်လျြ်ွေရိှသြဖင်ဴ ၎င်ဵလုိေငွြုိွေ ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵေနရြခင်ဵ၊ ယခင်ြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်ထဳ 

မှရယူထာဵသည်ဴ ေ ြွေဵေဟာင်ဵမျာဵအာဵ ေရွဵနုတ်နုိင်မှု မရိှေသဵြခင်ဵစသည်တ့ုိေကြွောင်ဴ နုိင်ငဳေတာ် 

ြွေြွေျခဳရသည်ဴ ြပည်တွင်ဵေချဵေငွအေပါ် အတုိဵစရိတ်မှာလည်ဵ နှစ်စဉ် ြမင်ဴတြ်ွေလျြ်ွေရိှပါသည်။ 

၃၉။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အထိ ြပည်တွင်ဵေ ြွေ မဵမီအေပါ် 

ေပဵရသည်ဴ အတုိဵနှင်ဴ စီမဳခန့်ခဲွမှုစရိတ်မှာ ေအာြ်ွေပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်- 
 

 
 

၄၀။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ြပည်တွင်ဵအတုိဵနှင်ဴ စီမဳခန့်ခဲွမှုစရိတ် ြွေျပ် ၁,၇၁၈.၉၀၃ 

ဘီလီယဳအနြ်ွေ ြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ ေချဵယူထာဵသည်ဴ ေ ြွေဵေဟာင်ဵ ြွေျပ် ၇,၆၄၃.၅၀၉ 

ဘီလီယဳအေပါ် ေပဵရသည်ဴအတုိဵနှင်ဴ စီမဳခန့်ခဲွမှုစရိတ်မှာ ြွေျပ် ၃၁၁.၁၅၀ ဘီလီယဳြဖစ်မပီဵ ရာခုိင်နှုန်ဵ 

အာဵြဖငဴ် စုစုေပါင်ဵအတိုဵစရိတ်၏ ၁၈% ခန့်ရိှပါသည်။ 
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၄၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် အစိုဵရေငွတိုြွေ်လြွေ်မှတ်၊ ေငွတိုြွေ်စာချုပ်မျာဵ၏ 

Weighted Average Rate အာဵ ေအာြွေ်ပါပုဳြွောဵချပ်ြဖငဴ် တငြ်ပအပပ်ါသည်-  

  
 

၄၂။ အထြ်ွေအပုိဒ် ၄၁ ပါ အစုိဵရေငွေချဵသြ်ွေေသခဳလြ်ွေမှတ်မျာဵ၏  Weighted Average Rate 

မျာဵြွေိုေလဴလာကြွေည်ဴပါြွေ အစုိဵရ               ၏                                 

                                          ၏                                           

                        ။ ၁၂-၃-၂၀၂၀ ရြ်ွေေန့တွင် ြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်ြွေ အတုိဵနှုန်ဵမျာဵ 

ေလျှာဴချ ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ြခင်ဵ နှငဴ် လိြုွေ်ေလျာညီေထွရိှေစရန် အစိုဵရေငတွိုြွေ်လြွေ်မှတ်မျာဵနှင်ဴ 

အစုိဵရေငွတုိြ်ွေစာချု ပ်မျာဵ၏ အတုိဵနှုန်ဵမျာဵြုိွေလည်ဵ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ေမလမှစ၍ ေလျှာဴချခဴဲပါသည်။ 

သ့ုိပါ၍ ေစျဵြွွေြ်ွေရိှ အတုိဵနှုန်ဵမှာ တြဖည်ဵြဖည်ဵေလျာဴနည်ဵလာေသာ်လည်ဵ ေနာြ်ွေပုိင်ဵြွောလမျာဵ 

တွင် အတုိဵနှုန်ဵ အနည်ဵငယ် ြပန်လည်ြမင်ဴတြ်ွေလာသည်ြုိွေ ေတွ့ရိှရပါသည်။  
 

၄၃။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် အစုိဵရေငွေချဵ သြ်ွေေသခဳလြ်ွေမှတ်မျာဵအာဵ အဖဲွ့အစည်ဵ 

အလုိြ်ွေ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နဳှမှုအေြခအေနမှာ ေအာြ်ွေပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

 
 

၄၄။ အဖဲွ့အစည်ဵအလိြုွေ်ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵတွင် အစိုဵေေငွတိုြွေ်လြွေ်ြှတ်ြျာဵြွေိ ု နိုငင်ေဳတာ် 

ပိုင်ဘဏ်မျာဵြွေ အမျာဵဆုဳဵဝယ်ယူမပီဵ အစိုဵေေငွတိုြွေ်စာချုပ်ြျာဵြွေိုြူ ပုဂ္ဂလြိွေဘဏ်မျာဵြွေ 

အမျာဵဆုဳဵရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳထာဵသည်ြွေို ေတွ့ရှရိပါသည်။  
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၄၅။ အစိုဵရေငွေချဵသြွေ်ေသခဳလြွေ်မှတ်မျာဵအာဵ သြွေ်တမ်ဵအလိုြွေ်ေရာင်ဵချခဲဴသညဴ်အေြခ 

အေနမှာ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

      

 

 

၄၆။ အစုိဵရေငွေချဵသြ်ွေေသခဳလြ်ွေမှတ်မျာဵ၏ ေရာင်ဵချခဴဲမှုအေြခအေနမှာ (၃) လ သြ်ွေတမ်ဵရိှ 

အစုိဵရေငွတုိြ်ွေလြ်ွေမှတ်မျာဵအာဵ အမျာဵဆဳုဵေရာင်ဵချခဴဲရ     အစုိဵရေငွတုိြ်ွေစာချု ပ်တွင် သြ်ွေတမ်ဵ 

ရှည်သည်ဴ (၅) နှစ်သြွေ်တမ်ဵြွေို ဝယ်ယူမှု အမျာဵဆုဳဵြဖစ်ေကြွောင်ဵ ေတွ့ရှိရပါသည်။ ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳ 

သူမျာဵအေနြဖငဴ် ေငွြဖစ်လွယ်သည်ဴ ြွောလတို အစိုဵရေငွတိုြွေ်လြွေ်မှတ်မျာဵြွေို စိတ်ဝင်စာဵသည် 

ြွေိ ုေတွ့ရှရိပါသည်။  
 

ဘဏ္ဍာေေဵနှစ်အလုိြ်ွေ ြပည်တင်ွဵေ ြွေဵမြီအေြခအေန 
 

 

၄၇။ ၂၀၁၈ ခု၊ (ဧမပီလ ~ စြ်ွေတင်ဘာလ) ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အထိ 

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ြုွေန်ဆဳုဵသည်ဴအချန်ိရိှ ြပည်တွင်ဵေ ြွေ မဵမီအေြခအေနမှာ ေအာြ်ွေပါအတုိင် ြဵဖစ်ပါသည်- 

 (ြွေျပ်ဘီလီယဳ) 

စဉ် အေကြွောင်ဵအော ၃၀-၉-၂၀၁၈ ၃၀-၉-၂၀၁၉ ၃၀-၉-၂၀၂၀ 

၁ အစုိဵရေငွတုိြ်ွေစာချုပ် ၅,၃၄၇.၇ ၇,၀၉၂.၀ ၉,၅၇၂.၅ 

၂ အစုိဵရေငွတုိြ်ွေလြ်ွေမှတ် ၂,၆၁၈.၉ ၃,၀၂၀.၇ ၅,၁၅၉.၃ 

၃ ဗဟုိဘဏ်သ့ုိ ေရာင်ဵချြခင်ဵ ၁၄,၃၂၁.၃ ၁၅,၁၃၁.၀ ၁၅,၈၆၆.၀ 

 စုစုေပါင်ဵ ၂၂,၂၈၇.၉ ၂၅,၂၄၃.၇ ၃၀,၅၉၇.၈ 

 တုိဵတြ်ွေြှုနှုန်ဵ - ၁၃.၂၆% ၂၁.၂၁% 

 

၄၈။ အထြွေ်ေဖာ်ြပပါဇယာဵအရ ြပည်တွင်ဵေ ြွေဵမမီအေြခအေနအာဵ ယခင်ဘဏ္ဍာနှစ်ြွေုန်ရှိ 

အေြခအေနနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်ပါြွေ ၃၀-၉-၂၀၁၉ ရြ်ွေေန့တွင် ၁၃.၂၆%၊ ၃၀-၉-၂၀၂၀            ၂၁.၂၁% 

တုိဵတြ်ွေလာပါသြဖင်ဴ ြပည်တွင်ဵေ ြွေ မဵမီ တုိဵတြ်ွေမှုနှုန်ဵမှာ တြဖည် ြဵဖည်ဵ ြမင်ဴတြ်ွေလျြ်ွေရိှပါသည်။ 
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အပုိင်ဵ (ဃ) 
 

အစိုဵ ေြွေ ေငွထုတ်ေချဵြခင်ဵနင်ဴှ ထပ်ဆင်ဴေငွထုတ်ေချဵြခင်ဵ 
 

၄၉။ ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒ၊ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ နိုင်ငဳေတာ်ြွေိုယ်စာဵ စီမဳြွေိန်ဵ၊ 

ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ စြွေ်မှုဝန်ကြွေီဵဌာနြွေ ြပည်ပေချဵေငွမျာဵြွေို တာဝန်ခဳေချဵယူမပီဵ သြွေ်ဆိုင်ရာ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကြီွေဵဌာနမျာဵနှင်ဴ တုိင်ဵေဒသကြီွေဵ/ ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့မျာဵသ့ုိ ထပ်ဆင်ဴထုတ် 

ေချဵြခင်ဵြုိွေ ေဆာင်ရွြ်ွေလျြ်ွေရိှပါသည်။  
 

 

စဉ် အဖွဲ့ အစည်ဵ  
စာချုပခ်ျုပဆ်ို 

သညဴ်ေန့ 

ေငွေကြွေဵ 

အြျ ိုဵအစာဵ 

ေချဵေငွပြာဏ 

(သန်ဵေပါင်ဵ) 

၁ ြွေရင်ြပည်နယ်၊ စီမြိဳွေန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ စည ်

ပင်သာယာေရဵဝန်ကြီွေဵဌာန 

၈-၁၀-၂၀၁၉ အေမရိြွေန် 

ေဒါ်လာ 

၃၃.၀၀၀ 

၂ မွနြ်ပည်နယ်၊ စည်ပင်သာယာေရဵနှင်ဴ ေဆာြ်ွေ 

လုပ်ေရဵဝန်ကြီွေဵဌာန 

၈-၁၀-၂၀၁၉ အေမရိြွေန် 

ေဒါ်လာ 

၄၇.၀၀၀ 

၃ ြွေရင်ြပည်နယ်၊ စီမြိဳွေန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴ စည ်

ပင်သာယာေရဵဝန်ကြီွေဵဌာန 

၂-၉-၂၀၂၀ ထိုင်ဵဘတ် ၇၇၇.၇၇၀ 

၄ ရန်ြုွေန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေြွော်မတီ ၁၅-၉-၂၀၂၀ ဂျပန်ယန်ဵ ၄၅,၉၀၀.၀၀၀ 

၅ ရန်ြုွေန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေြွော်မတီ ၁၅-၉-၂၀၂၀ ဂျပန်ယန်ဵ ၂၄,၀၈၅.၀၀၀ 

 

အစိုဵေ၏အာြခဳချြ်ွေ  
 

၅၀။ ြပည်သူ့ေ ြွေဵမမီစီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒအရ အစိုဵရြွေ ရယူထာဵသည်ဴေချဵေငမွျာဵအာဵလုဳဵသည် 

အစိုဵရတွင် ေပဵဆပ်ရန်တာဝန်ရှိမပီဵြဖစ်သြဖငဴ် အစိုဵရြွေ အာမခဳချြွေ်ေပဵထာဵမပီဵြဖစ်ပါသည်။  

၃၀-၉-၂၀၂၀           အစုိဵရမဟုတ်ေသာအဖဲွ့အစည်ဵ သ့ုိမဟုတ် ပုဂ္ဂလိြွေစီမဳြိွေန်ဵမျာဵသ့ုိ 

နိုငင်ေဳတာ်ြွေ အာမခဳချြွေ်ထတု်ေပဵထာဵြခင်ဵ မရိှပါ။  
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သဳုဵသပ်ချြ်ွေ 
 

 

၅၁။ ြွေမ္ဘာလဳုဵဆိုင်ရာအသြွေ်ရှုလမ်ဵေကြွောင်ဵ ေရာဂါ (COVID-19) ြဖစ်ပွာဵမှုေကြွောငဴ် လူမှုေရဵ၊ 

စီဵပွာဵေရဵထိခိုြွေ်မှုမျာဵ ေလျာဴနည်ဵေစရန် အခွန်ေြွောြွေ်ခဳမှုမျာဵ ေရွှေ့ဆိုင်ဵေပဵြခင်ဵ ၊ ြွေင်ဵလွတ် 

ခွငဴ်ြပုြခင်ဵ ၊ လျှပ်စစ်မီတာခမျာဵ ေလျှာခဴျေြွောြွေ်ခဳြခင်ဵနှင်ဴ အြခာဵေသာေဆာင်ရွြွေ်ခမျာဵ ေလျှာခဴျ 

ေပဵြခင်ဵတို ့ ြပုလုပ်ခဲ ဴရသြဖငဴ်  နိုင်ငဳေတာ်၏ ဝင်ေငွ ေလျာဴြွေျခဲဴြခင်ဵ၊ တစ်ဖြွေ်တွင်လည်ဵ 

အသဳုဵစရိတ်မျာဵြုိွေ ဘတ်ဂျြ်ွေခွင်ဴြပုေငွအတွင်ဵ COVID-19 နှင်ဴသြ်ွေဆုိင်သည်ဴ အသဳုဵစရိတ်မျာဵ ပိုမို 

သဳုဵစွဲရြခင်ဵ တို့ေကြွောငဴ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်      နိုငင်ေဳတာ်အေနြဖငဴ် ဘဏ္ဍာေငွ 

လိအုပ်ချြွေ် ပိုမိုြဖစ်ေပါ်ခဲဴပါသည်။ ယင်ဵ လုိေငွမျာဵြုိွေ ြပည်ပမှသြ်ွေသာေသာေချဵေငွမျာဵရယူ၍ 

လည်ဵေြွောင်ဵ၊ ြပည်တွင်ဵ၌ အစုိဵရေငွေချဵသြ်ွေေသခဳလြ်ွေမှတ်မျာဵ ေရာင်ဵချြခင်ဵြဖင်ဴလည်ဵေြွောင်ဵ 

ြဖည်ဴဆည်ဵခဲဴပါသည်။ 

 

၅၂။ ယင်ဵ သ့ုိ ြပည်တွင်ဵ၊ ြပည်ပမှေငွေချဵယူြခင်ဵ အာဵ ြပည်ေထာငစ်ုလွှတ်ေတာ်ြွေ အတညြ်ပု 

ထာဵသည်ဴ အမျာဵဆဳုဵေချဵယူနုိင်သည်ဴ ပမာဏအတွင်ဵ ေဆာင်ရွြ်ွေနုိင်ခဴဲပါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ 

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွင်ဵ ြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်ြွေ အတုိဵနှုန်ဵမျာဵ ေလျှာဴချခဴဲပါသြဖင်ဴ အစုိဵရ 

ေငွေချဵ သြ်ွေေသခဳလြွေ်မှတ်မျာဵ၏ အတိုဵနှုန်ဵမျာဵ ေလျာဴြွေျလာခဲဴရာ                      

         အတုိဵစရိတ်မှာ ခန့်မှန်ဵထာဵသည်ထြ်ွေ ေလျာဴနည်ဵသဳုဵစဲွခဴဲရပါသည်။  

 

၅၃။                  ၏                                                            

                                                     ၏                      

          Country Policy & Institutional Assessment (CPIA)                       

   ။ CPIA                                                                          

   ။ ၂ ၀၁၈       ၊          ၁၃            IMF                   The Debt Sustainability 

Framework for Low-Income Countries                                              

                                   ၄၀% ၊                                     ၅၅%              

                                      ။ ၃၀-၉-၂ ၀၂ ၀                        ၏            

                             ၄၂.၂ ၄%                                                 ။  
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နဂိုဳဵ 

၅၄။ ၂၀၁၉ ခု    ၊ ြွောလလတ်ေ ြွေဵမမီစီမဳခန့်ခဲွမှုမဟာဗျူဟာပါ အစုိဵရေ ြွေဵမမီဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွြ်ွေ 

ရမည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှင်ဴအညီ နုိင်ငဳအတွြ်ွေ ေ ြွေဵမမီ ဝန်ထုပ်ဝန်ပုိဵမြဖစ်ေစေရဵ             ၊ 

                                                                                 

                                          ၊                                     

                                                       ။ နုိင်ငဳတြွောအဆင်ဴမီ 

ခိုင်မာအာဵေြွောင်ဵ     ြပည်သူ့ေ ြွေဵမမီစီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ် ြဖစ်ေပါ်ေစေရဵအတွြွေ်        

ေဆာငရွ်ြွေ်           ေကြွောင်ဵ  အစီရငခ်ဳတငြ်ပအပ်ပါသည်။  
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နှစ်အလုိြ်ွေ ေငွေကြွေဵအြျ ိုဵအစာဵြျာဵ၏ ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵြျာဵ 

စဉ ် ေငွေကြွေဵအြျ ိုဵအစာဵ ၃၀-၉-၂၀၁၈ ၃၀-၉-၂၀၁၉ ၃၀-၉-၂၀၂၀ 

  ၁ေငွေကြွေဵလျှင်ညီြျှေသာအေြေိြွေန်ေဒါ်လာ       

၁ Australian dollor (AUD) ၀.၇၂၂၂၀ ၀.၆၇၄၉၀ ၀.၇၁၀၈၀ 

၂ Euro (EUR) ၁.၁၅၇၆၀ ၁.၀၈၈၉၀ ၁.၁၇၀၈၀ 

၃ U.K. pound sterling (GBP) ၁.၃၀၄၁၀ ၁.၂၃၀၁၀ ၁.၂၈၃၂၅ 

၄ Special Drawing Right (SDR) ၁.၃၉၅၂၅ ၁.၃၆၃၃၁ ၁.၄၀၇၅၇ 

  ၁အေြေိြွေန်ေဒါ်လာလျှင်ညီြျှေသာေငွေကြွေဵ      

၅ Canadian dollor (CAD) ၁.၂၉၇၅၀ ၁.၃၂၄၃၀ ၁.၃၃၃၉၀ 

၆ Chinese yuan (CNY) ၆.၈၈၁၄၀ ၇.၁၂၉၂၀ ၆.၈၀၈၆၀ 

၇ Danish krone (DKK) ၆.၄၄၁၃၀ ၆.၈၅၆၆၀ ၆.၃၅၉၉၀ 

၈ Japanese yen (JPY) ၁၁၃.၄၇၀၀၀ ၁၀၇.၉၅၀၀၀ ၁၀၅.၇၉၀၀၀ 

၉ Korean won (KRW) ၁,၁၁၂.၇၀၀၀၀ ၁,၂၀၁.၃၀၀၀၀ ၁၁၇၃.၅၀၀၀၀ 

၁၀ Norwegian krone (NOK) ၈.၁၇၇၇၀ ၉.၀၈၇၄၀ ၉.၄၈၁၄၀ 

၁၁ Swedish krona (SEK) ၈.၈၅၇၃၀ ၉.၈၀၄၇၀ ၈.၉၈၈၃၀ 

၁၂ Swiss franc (CHF) ၀.၉၇၆၄၀ ၀.၉၉၅၃၅ ၀.၉၂၂၀၀ 

၁၃ Thai baht (THB) ၃၂.၃၈၂၀၀ ၃၀.၅၇၅၀၀ ၃၁.၆၆၄၀၀ 

၁၄ Saudi Arabian riyal (SAR) ၃.၇၅၀၀၀ ၃.၇၅၀၀၀ ၃.၇၅၀၀၀ 

     
 

 ြှတ်ချြွေ်။  https://www.imf.org/ ဝြွေ်ဘ်ဆိုြွေ်ြှ စာေင်ဵပိတ်သညဴ်ေန့ေှိ ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵြျာဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.imf.org/
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အတုိေြွောြ်ွေအသဳုဵအနှုန်ဵြျာဵ 

 

ADB  - Asian Development Bank 

   (အာရှဖဳွ့မဖိုဵေရဵဘဏ်) 

AIF  - Asean Infrastructure Fund 

   (အာဆီယဳအေြခခဳအေဆာြ်ွေအအဳုဆုိင်ရာရန်ပဳုေငွ) 

AFD  - Agence Francaise De Developpement 

   (ြပင်သစ်နုိင်ငဳဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတြ်ွေေရဵအဖဲွ့) 

IDA  - International Development Association 

   (အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတြ်ွေေရဵအဖဲွ့) 

JICA  - Japan International Cooperation Agency 

   (ဂျပန်နုိင်ငဳ၊ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ွေေရဵေအဂျင်စီ) 

KfW  - Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Frankfurt    

   (ဂျာမနီဖဳွ့မဖိုဵေရဵဘဏ်) 

IFAD  - International Fund for Agricultural Development 

   (အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာစုိြ်ွေပျ ိုဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတြ်ွေမှုရန်ပဳုေငွအဖဲွ့)  

OPEC  - Organization of Petroleum Exporting Countries 

   (ေရနဳတင်ပ့ုိေရာင်ဵချေသာ နုိင်ငဳမျာဵအဖဲွ့) 

KEDCF  - Korea Economic Development Cooperation Fund 

 (ြုိွေရီဵယာဵနုိင်ငဳ၊ စီဵပွာဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတြ်ွေမှုပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ွေေရဵရန်ပဳုေငွ) 

NEDA - Neighboring Countries Economic Development Cooperation Agency 

(အမိ်နီဵချင်ဵနိုင်ငမဳျာဵ စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြွေ်မှု ပူဵေပါင်ဵေဆာငရွ်ြွေ်ေရဵ 

အဖဲွ့အစည်ဵ) (အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ) 

DSSI  - Debt Service Suspension Initiative 

              ဆုိင်ဵ     အစီအစဉ် 
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