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မာတိကာ 

စဉ် အ ကကာငး်အရာ စာမျက်နှာ 

၁။ နိဒါန်ဵ ၁ 

၂။ အစိုဵရေကြွေဵမြီအေခြေအေန ၁-၃ 

၃။ ခြည်ြေကြွေဵမြီအေခြေအေန ၃-၁၉ 

 - ြွောလအြုိင်ဵ အခြောဵအလိြုွေ်ရယူြေဲဴသည်ဴ ခြည်ြေကြွေဵမြီအေခြေအေန  ၃-၅ 

 - မြီရှင်နိုင်ငဳ/ အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြွေ် ခြည်ြေကြွေဵမြီအေခြေအေန ၆-၇ 

 - ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြွေ် ခြည်ြေကြွေဵမြီအေခြေအေန ၇-၈ 

 - ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ြေု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ခြည်ြေြေျေဵေငွစာြေျေုြ်ြေျေုြ်ဆိုြှုအေခြေအေန ၈-၁၁ 

   (ြွေ) မြီရှင်နိုငင်ဳ/အဖဲွ့အစည်ဵ အလိြုွေ် ေြေျေဵေငစွာြေျေုြ်ြေျေုြ်ဆိုြှု ၈-၉ 

   (ြေ) ဝန်ကြွေီဵဌာန/အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြွေ် ေြေျေဵေငွစာြေျေုြ်ြေျေုြ်ဆိုြှု ၉-၁၁ 

 - ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ြုေ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ြွေဏ္ဍအလိုြွေ် ခြည်ြေြေျေဵေငွစာြေျေုြ် 

ြေျေုြ်ဆိုြှုအေခြေအေန 

၁၁-၁၂ 

 - ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ြုေ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ခြည်ြေြေျေဵေငွထုတ်ယူသဳုဵစွဲြှုနှင်ဴ ခြန်လည် 

ေြဵဆြ်ြှုအေခြေအေန 

၁၂-၁၅ 

 - ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖဲွ့အစည်ဵြျောဵ၏ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလိြုွေ် ခြည်ြေကြွေဵမြီ 

အေခြေအေန  

၁၅-၁၇ 

 - ေကြွေဵမြီေရွှေ့ဆုိင်ဵခြေင်ဵအစီအစဉ်  ၁၈-၁၉ 

၄။ ခြည်တွင်ဵေကြွေဵမြီအေခြေအေန ၁၉-၂၄ 

 - ြွောလအြုိင်ဵ အခြောဵအလိြုွေ်ရယူြေဲဴသည်ဴ ခြည်တွင်ဵေကြွေဵမြီအေခြေအေန  ၁၉ 

 - အစိုဵရေငွေြေျေဵသြွေ်ေသြေဳလြွေ်ြှတ်အြျေ ိုဵအစာဵအလုိြွေ် ခြည်တွင်ဵ ေကြွေဵမြီ 

အေခြေအေန 

၂၀ 

 - ခြည်တွင်ဵေကြွေဵမြီဆိုင်ရာေဆာငရွ်ြွေ်ြေျေြွေ်ြျောဵ ၂၀-၂၁ 

  

 



မာတိကာ 

စဉ် အ ကကာငး်အရာ စာမျက်နှာ 

 - ခြည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအြ်ေငွစာရင်ဵ ၏ လိေုငွခဖည်ဴဆည်ဵြှု ၂၁ 

 - ခြည်တွင်ဵေြေျေဵေငွြျောဵအေြါ် နိုငင်ေဳတာ်ြွေြွေျေြေဳရသည်ဴအတိုဵစရိတ် ၂၂-၂၄ 

 - ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလုိြွေ် ခြည်တွင်ဵ ေကြွေဵမြီအေခြေအေန ၂၄ 

၅။ အစိုဵရြွေ ေငွထုတ်ေြေျေဵခြေင်ဵနှင်ဴ ထြဆ်ငဴ်ေငွထုတ်ေြေျေဵခြေင်ဵ  ၂၅ 

၆။ အစိုဵရ၏အာြြေဳြေျေြွေ် ၂၅ 

၇။ သဳုဵသြ်ြေျေြွေ် ၂၅-၂၆ 

၈။ နိဂုဳဵ ၂၆ 

 

 

 

 

 

 

 



 ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေေဵနှစ် 

အစိုဵ ေ၏ေ ြွေဵမြီဆိုင်ော နှစ်ပတ်လည်အစီေင်ခဳစာ 
 

နဒိါန်ဵ   
 

၁။ အစိုဵရ၏ေ ြွေဵမမီဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခဳစာြွေို ြပည်သူ့ေ ြွေဵမမီစီမဳခန့်ခွဲမှုဥပေဒ 

ပုဒ်မ ၃၇ နှငဴ်အညီ ြပုစုမပီဵ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်မှစတင်၍ နှစ်စဉ်ထုတ်ြပန်လျြွေ် 

ရှိရာ ယခုအခါ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွြွေ် (၆) ကြွေိမ်ေြမာြွေ် အစီရင်ခဳစာြွေို 

ထုတ်ြပန်ြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။  
 

၂။ ြပည်သူ့ေ ြွေဵမမီစီမဳခန့်ခွဲမှုစနစ ် ပိုမိုအာဵေြွောင်ဵ လာေစေရဵအတွြွေ် ြပည်တွင်ဵေဈဵြွေွြ်ွေ 

ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြွေ်ေစရန်ေဆာင်ရွြွေ်ြခင်ဵ ၊ ဆုဳဵရှုဳဵနိုငေ်ြခမျာဵြွေို အနည်ဵ ဆုဳဵြဖစ်ေစရန်ေဆာင်ရွြွေ်ြခင်ဵ  

နှငဴ ် ေ ြွေဵမမီခဳနိုင်ရည်ရိှမှုအေြခအေနအာဵ ေလဴလာဆန်ဵစစ်ြခင်ဵ တို့ြွေို ေဆာငရွ်ြွေ်လျြွေ်ရိှပါသည်။ 

ြပည်တွင်ဵ၊ ြပည်ပမှေချဵေငွမျာဵရယူရာတွင် နုိင်ငဳေတာ်နှင်ဴ ြပည်သူလူထုအတွြ်ွေ အြွေျ ိုဵရိှထိေရာြ်ွေ 

မည်ဴ စီမဳြွေိန်ဵမျာဵြွေို အေြွောငအ်ထည်ေဖာ်ေဆာငရွ်ြွေ်နိုင်ေရဵနှငဴ် ေ ြွေဵမမီဝန်ထုပဝ်န်ပိုဵ မြဖစ်ေစ 

ေရဵအတွြ်ွေ နုိင်ငဳေတာ်၏ဘဏ္ဍာေငွလုိအပ်ချြ်ွေနှင်ဴ ေပဵရန်တာဝန်မျာဵြုိွေ ဆဳုဵရှုဳဵနုိင်ေြခအနည်ဵဆဳုဵ 

နှငဴ် ြွေုန်ြွေျစရိတ်အသြွေ်သာဆုဳဵြဖစ်ေစရန် ေဆာငရ်ွြွေ်လျြွေ်ရိှပါသည်။ 
 

၃။ ဤအစီရငခ်ဳစာတွင် ေအာြွေ်ပါအပုိင်ဵ (၄) ပိုင်ဵပါဝငပ်ါသည်- 

 အပုိင်ဵ (ြွေ) အစုိဵရေ ြွေဵမမီအေြခအေန 

 အပုိင်ဵ  (ခ) ြပည်ပေ ြွေဵမမီအေြခအေန 

 အပုိင်ဵ  (ဂ) ြပည်တွင်ဵေ ြွေဵမမီအေြခအေန 

အပုိင်ဵ  (ဃ) အစိုဵရြွေ ေငွထုတ်ေချဵြခင်ဵနှင်ဴ ထပဆ်ငဴ်ေငွထုတ်ေချဵြခင်ဵ   
 

အပုိင်ဵ (ြွေ) 
 

အစိုဵ ေေ ြွေဵမြီအေြခအေန 
 

အစိုဵေေ ြွေဵမြီအေြခအေန  
 

၄။ ၂၀၂၁ ခနုှစ်၊ စြွေ်တင်ဘာလ ၃၀ ရြွေ်ေန့ရိှ အစိုဵရေ ြွေဵမမီအေြခအေနမှာ ေအာြွေ်ပါ 

အတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 
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(ြွေျပ်ဘီလီယဳ) 

စဉ် အေကြွောင်ဵအော ပြာဏ ပါဝင်ြှုောခုိင်နှုန်ဵ 

 ြပည်ပေ ြွေ မဵြီ ၁၈,၃၆၇ ၃၁.၅% 

(ြွေ) အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှေချဵ ေငွ          ၅, ၂၂၃  ၉.၀% 

(ခ) နှစ်နုိင်ငဳအစုိဵရကြွောဵေချဵ ေငွ ၁၃,၁၄၄  ၂၂.၅% 

 ြပည်တွင်ဵေ ြွေ မဵြီ ၃၉,၈၈၉ ၆၈.၅% 

(ြွေ) အစုိဵရေငွတုိြ်ွေစာချု ပ် ၁၀,၆၈၆ ၁၈.၃% 

(ခ) အစုိဵရေငွတုိြ်ွေလြ်ွေမှတ် ၄,၃၅၄ ၇.၅% 

(ဂ) ဗဟုိဘဏ်သ့ုိေရာင်ဵချြခင်ဵ ၂၄,၈၄၉ ၄၂.၇% 

  အစုိဵေေ ြွေ မဵြီ ၅၈,၂၅၆ ၁၀၀% 
 
 

၅။ ၂၀၂၁ ခနုှစ်၊ စြွေ်တငဘ်ာလ ၃၀ ရြွေ်ေန့ရိှ ေ ြွေဵမမီနှငဴဂ်ျဒီီပီအချ ိုဵမှာ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ  

ြဖစ်ပါသည်- 
 

ြပည်ပေ ြွေဵမမီ             ြွေျပ် ၁၈,၃၆၇ ဘီလီယဳ(ဂျဒီီပီ၏ ၁၆.၉၇%) 

ြပည်တွင်ဵေ ြွေဵမမီ            ြွေျပ ်၃၉,၈၈၉ ဘီလီယဳ(ဂျဒီီပီ၏ ၃၆.၈၆%) 

အစိုဵရေ ြွေဵမမီ    ြွေျပ် ၅၈,၂၅၆ ဘီလီယဳ(ဂျဒီီပီ၏ ၅၃.၈၃%)   
 

   
 

၆။ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလုိြွေ် ေ ြွေဵမမီနှငဴဂ်ျဒီီပီအချ ိုဵမှာ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 
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၇။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် စီမဳြွေိန်ဵ(၈)ခုအတွြွေ် ေချဵေငစွာချုပ်မျာဵ ချုပ်ဆိုခဲဴမပီဵ 

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ေချဵေငြွဖငဴ် စီမဳြွေိန်ဵ(၅)ခုနှင်ဴ နှစ်နိုင်ငဳအစိုဵရကြွောဵေချဵေငွ 

ြဖငဴ် စီမဳြွေိန်ဵ(၃)ခ ုတို့အတွြွေ် သြွေ်သာေသာေချဵေငမွျာဵရယူခဲဴပါသည်။  
 

၈။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ြပည်တွင်ဵမှေငွေချဵယူြခင်ဵြဖင်ဴ ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရ 

အပ်ေငွစာရင်ဵ၏လိုေငွအာဵ ြဖညဴ်ဆည်ဵရာတွင် အသာဵတင်ြဖညဴ်ဆည်ဵသညဴ်ပမာဏမှာ ြွေျပ် 

၉,၂၉၀.၇ ဘီလီယဳရိှပါသည်။ ၎င်ဵအနြ်ွေ ြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်ထဳမှ  အသာဵတင်ေချဵယူေငွမှာ  

ြွေျပ် ၈,၉၈၂.၆ ဘီလီယဳြဖစ်သြဖင်ဴ စုစုေပါင်ဵအသာဵတင်ြဖည်ဴဆည်ဵမှု၏ ၉၆.၇% ခန့် ရိှပါသည်။ 
 

အပုိင်ဵ (ခ) 
 

ြပည်ပေ ြွေဵမြီအေြခအေန 
 

ြွောလအပုိင်ဵအြခာဵအလုိြ်ွေေယူခဲသဴညဴ် ြပည်ပေ ြွေဵမြီအေြခအေန 
 

၉။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲဴသည်ဴ ြွောလအေပါ်မူတည၍် ၃၀-၉-၂၀၂၁ ရြွေ်ေန့ရှိ ြွောလအပိုင်ဵ 

အြခာဵအလိုြွေ် ြပည်ပေ ြွေဵမမီအေြခအေနမှာ  ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်-   
  

                (အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ်  အေကြွောင်ဵအော  စာချုပ်တန်ဖိုဵ  ထုတ်ယူသဳုဵစွဲေငွ ေပဵဆပ်မပီဵေငွ 
 ေပဵဆပ်ေန်ြွေျန်ေငွ 

ပြာဏ ောခိုင်နှုန်ဵ 

၁ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မတိုင်မီြွောလ ၅,၅၂၇.၅၉၄ ၅,၃၁၇.၃၆၂ ၁,၃၄၃.၈၂၀ ၃,၉၇၃.၅၄၂ ၃၂.၉% 

၂ ၁၉၈၈-၁၉၈၉ မှ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ အထိ 

ြွောလ 
၃,၉၉၈.၉၆၆ ၃,၆၇၂.၄၆၀ ၁,၇၈၈.၃၃၁ ၁,၈၈၄.၁၂၉ ၁၅.၆% 

၃ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ အထိ 

ြွောလ  
၆,၅၀၁.၈၀၁ ၄,၆၄၆.၁၉၉ ၇၇၁.၄၁၂ ၃,၈၇၄.၇၈၇ ၃၂.၁% 

၄ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မ ှ၂၀၂၀-၂၀၂၁ အထိ 

ြွောလ 
၉,၈၂၂.၀၀၅ ၂,၃၅၁.၇၄၉ ၀.၄၀၇ ၂,၃၅၁.၃၄၂ ၁၉.၄% 

 
စုစုေပါင်ဵ ၂၅,၈၅၀.၃၆၆ ၁၅,၉၈၇.၇၇၀ ၃,၉၀၃.၉၇၀ ၁၂,၀၈၃.၈၀၀ ၁၀၀% 

 

ြှတ်ချြ်ွေ။ (၁)    ေချဵေငွေယူထာဵသည်ဴ နိငု်ငဳြခာဵေငွေကြွေဵအြျ ိုဵအစာဵအလိုြ်ွေ စာေင်ဵပိတ်သိြ်ဵသည်ဴေန့ေှိ နိငု်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်  

  နှုန်ဵြဖင်ဴ အေြေြိွေန်ေဒါ်လာသ့ုိ ေြပာင်ဵလဲတွြွေခ်ျြ်ွေထာဵပါသည်။  

(၂)     https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေြှ နုိင်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်နှုန်ဵြဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 
 

၁၀။ ြွောလအပုိင်ဵ အြခာဵေပါ်မူတည၍်  မမီရှငန်ိုင်ငဳ/ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵထဳမှ ေချဵယထူာဵသညဴ် 

ြပည်ပေ ြွေဵမမီလြွေ်ြွေျန်အေြခအေနမှာ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်-  

 

https://www.imf.org/
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၁၉၈၈ ခုနှစ် မတိုင်မီြွေ  ြပည်ပေချဵေငွမျာဵအေပါ် 

ေပဵဆပ်ရန်ြွေျန်ေငွမှာ ဂျပန်နိုင်ငဳ၊ JICA ေချဵေငွြွေ 

အမျာဵဆဳုဵြဖစ်မပီဵ ြွေမ္ဘာဴဘဏ် (အုိင်ဒီေအ) ေချဵေငွြွေ 

ဒုတိယအမျာဵဆဳုဵြဖစ်ပါသည်။  

 

 

၁၉၈၈-၁၉၈၉  မှ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

ြွောလတွင် ေပဵဆပ်ရန်ြွေျန်ေငွမှာ တရုတ်ြပည်သူ့ 

သမ္မတနိုင်ငဳြွေ  အမျာဵဆုဳဵြဖစ်မပီဵ အိန္ဒိယနိုင်ငဳြွေ 

ဒုတိယအမျာဵဆုဳဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

၂၀၁၁-၂၀၁၂  မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

ြွောလတွင် ေပဵဆပ်ရန်ြွေျန်ေငွမှာ ဂျပန်နိုင်င၊ဳ JICA 

ေချဵေငွြွေ အမျာဵဆုဳဵြဖစ်မပီဵ တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတ 

နိုငင်ြဳွေ ဒုတိယအမျာဵဆုဳဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

ြွောလတွင် ေပဵဆပ်ရန်ြွေျန်ေငွမှာ ဂျပန်နိုင်င၊ဳ JICA 

ေချဵေငွြွေ အမျာဵဆုဳဵြဖစ်မပီဵ  အိုင်အမ်အြွေ်ဖ်ြွေ 

ဒုတိယအမျာဵဆုဳဵ ြဖစ်ပါသည်။ 
 

 

 

 

 

 

 

၁၁။ ြွောလအပုိင်ဵ အြခာဵေပါ်မူတည၍် ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵြွေ ေချဵယူခဲဴသည်ဴ ြပည်ပ 

ေ ြွေဵမမီလြွေ်ြွေျန်အေြခအေနမှာ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 
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၁၉၈၈ ခုနှစ် မတိုင်မီြွောလတွင ် ရယူခဲဴေသာ ြပည်ပ 

ေချဵေငွမျာဵ၏ ဝန်ကြွေီဵဌာနအလိုြွေ် ေပဵဆပ်ရန်ြွေျန်ရှိ 

သည်ဴ အေြခအေနြွေိုကြွေည်ဴပါြွေ နိုငင်ေဳတာ်ြွေိုယ်စာဵ 

တာဝန်ယူ၍ ေပဵဆပ်ရသညဴ် စီမဳြွေိန်ဵနှငဴ်ဘဏ္ဍာေရဵ 

ဝန်ကြွေီဵဌာနြွေ အမျာဵဆုဳဵြဖစ်မပီဵ လျှပ်စစ်နှငဴ် စွမ်ဵအင် 

ဝန်ကြွေီဵဌာနြွေ ဒုတိယအမျာဵဆုဳဵြဖစ်ပါသည်။ 
 

 

 

၁၉၈၈-၁၉၈၉ မှ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

ြွောလတွင် ေချဵေငွရယူခဴဲသည်ဴ ဝန်ကြီွေဵဌာနမျာဵအနြ်ွေ 

လျှပ်စစ်နှငဴ် စွမ်ဵအင်ဝန်ကြွေီဵဌာနြွေ ေပဵဆပ်ရန်ြွေျန် 

ေငွအမျာဵဆဳုဵြဖစ်မပီဵ စြ်ွေမှုဝန်ကြီွေဵဌာနြွေ ဒုတိယအမျာဵ 

ဆဳုဵြဖစ်ပါသည်။ 
 

 

 

၂၀၁၁-၂၀၁၂  မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆  ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ြွောလ   

တွင် ေချဵေငွရယူခဴဲသည်ဴ ဝန်ကြီွေဵဌာနမျာဵအနြ်ွေ လျှပ်စစ် 

နှငဴ် စွမ်ဵအင်ဝန်ကြွေီဵဌာနြွေ ေပဵဆပ်ရန်ြွေျန်ေငွအမျာဵ 

ဆုဳဵြဖစ်မပီဵ ပ့ုိေဆာငေ်ရဵနှင်ဴဆြွေ်သွယ်ေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန 

ြွေ ဒုတိယအမျာဵဆုဳဵြဖစ်ပါသည်။ 
 

 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ မှ ၂၀၂၀−၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ြွောလ     

တွင် ေချဵေငွရယူခဲဴသညဴ် ဝန်ကြွေီဵဌာနမျာဵအနြွေ် 

နိုင်ငဳေတာ်ြွေိုယ်စာဵ တာဝန်ယူေဆာင်ရွြွေ်ရသညဴ် 

စီမဳြွေိန်ဵနှငဴ ် ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာနြွေ ေပဵဆပ်ရန် 

ြွေျန်ေငွအမျာဵဆုဳဵြဖစ်မပီဵ ေဆာြွေ်လုပ်ေရဵဝန်ကြွေီဵ 

ဌာနြွေ  ဒုတိယအမျာဵဆုဳဵြဖစ်ပါသည်။  
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မြီေှင်နိုင်ငဳ/ အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြ်ွေ ြပည်ပေ ြွေဵမြီအေြခအေန  
 

၁၂။ ၃၀-၉-၂၀၂၁ ရြ်ွေေန့ရိှ မမီရှင်နုိင်ငဳ/အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြ်ွေ ြပည်ပေ ြွေဵမမီအေြခအေနမှာ 

ေအာြ်ွေပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်-  
(အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် မြီေှင်နိုင်ငဳ/ အဖွဲ့အစည်ဵ ေချဵ ေငွပြာဏ ထုတ်ယူသဳုဵစွဲေငွ ေပဵဆပ်မပီဵေငွ 
ေပဵဆပ်ေန်  

ြွေျန်ေငွ 

 အြပည်ြပည်ဆိုင်ောအဖွဲ့အစည်ဵြျာဵ ၈,၀၃၆.၇၇၄ ၄,၂၁၃.၈၅၆ ၇၇၇.၄၁၃ ၃,၄၃၆.၄၄၃ 

၁ ေအဒီဘီ ၃,၁၅၉.၄၀၄ ၁,၀၃၆.၀၆၁ ၁၆၀.၀၄၀ ၈၇၆.၀၂၁ 

၂ ေအအုိင်အြွေ်ဖ် ၂၀.၀၀၀ ၈.၉၉၇ ၀.၂၉၂ ၈.၇၀၅ 

၃ အုိင်ဒီေအ ၄,၀၂၃.၀၆၉ ၂,၃၉၀.၉၇၉ ၅၉၉.၉၂၉ ၁,၇၉၁.၀၅၀ 

၄ အုိင်အြွေ်ဖ်ေအဒီ ၈၃.၀၂၀ ၂၆.၅၃၈ - ၂၆.၅၃၈ 

၅ အုိပြွေ်  ၂၃.၁၇၇ ၂၃.၁၇၇ ၁၇.၁၅၂ ၆.၀၂၅ 

၆ အုိင်အမ်အြွေ်ဖ် ၇၂၈.၁၀၄ ၇၂၈.၁၀၄ - ၇၂၈.၁၀၄ 

 နှစ်နိင်ုငဳအစိုဵေကြွောဵေချဵေငွ ၁၇,၈၁၃.၅၉၂ ၁၁,၇၇၃.၉၁၄ ၃,၁၂၆.၅၅၇ ၈,၆၄၇.၃၅၇ 

 ပဲရစ်ြွေလပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ ၁၁,၄၃၇.၆၀၆ ၆,၁၉၁.၆၈၆ ၆၉၉.၅၀၇ ၅,၄၉၂.၁၇၉ 

၇ ဂျပန် ၈,၆၅၄.၂၇၇ ၄,၀၆၃.၅၁၉ ၀.၈၉၄ ၄,၀၆၂.၆၂၅ 

၈ ကသစကတီဵယာဵ ၁၄၄.၁၁၃ ၁၄၄.၁၁၃ ၃၂.၅၅၃ ၁၁၁.၅၆၀ 

၉ ဖငလ်န် ၃.၀၇၉ ၃.၀၇၉ ၀.၇၂၂ ၂.၃၅၇ 

၁၀ ြပင်သစ် ၅၇၃.၈၁၉ ၅၇၃.၈၁၉ ၁၆၅.၅၃၇ ၄၀၈.၂၈၂ 

၁၁ ဂျာမနီ ၁,၀၁၇.၅၂၆ ၉၈၄.၄၂၈ ၃၇၈.၇၂၅ ၆၀၅.၇၀၃ 

၁၂ အီတလီ ၅၇.၈၉၅ ၃၁.၈၄၂ - ၃၁.၈၄၂ 

၁၃ နယ်သာလန် ၉.၅၉၀ ၉.၅၉၀ ၂.၂၃၆ ၇.၃၅၄ 

၁၄ အဂေလန် ၃၈.၉၆၄ ၃၈.၉၆၄ ၉.၁၁၃ ၂၉.၈၅၁ 

၁၅ ြွေိုရီဵယာဵ ၉၃၈.၃၄၃ ၃၄၂.၃၃၂ ၁၀၉.၇၂၇ ၂၃၂.၆၀၅ 

 ပဲရစ်ြွေလပ်အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ေသာနိုင်ငဳမျာဵ ၆,၃၇၅.၉၈၆ ၅,၅၈၂.၂၂၈ ၂,၄၂၇.၀၅၀ ၃,၁၅၅.၁၇၈ 

၁၆ တရုတ် ၅,၅၄၄.၇၄၄ ၅,၁၀၈.၃၉၈ ၂,၂၁၈.၇၆၁ ၂,၈၈၉.၆၃၇ 

၁၇ ေအအြွေ်ဖ်ဒီ ၁၄၂.၀၇၄ ၁.၂၆၀ - ၁.၂၆၀ 

၁၈ အိန္ဒိယ ၄၆၈.၅၆၈ ၃၁၇.၉၃၅ ၁၂၉.၂၅၂ ၁၈၈.၆၈၃ 

၁၉ ေဆာ်ဒီ ၂.၉၄၆ ၂.၉၄၆ ၂.၂၀၀ ၀.၇၄၆ 

၂၀ ထိုင်ဵ ၉၃.၈၇၁ ၂၇.၉၀၆ ၁၉.၁၈၅ ၈.၇၂၁ 

၂၁ ဆာဗီဵယာဵ ၆၅.၈၈၈ ၆၅.၈၈၈ ၅၇.၆၅၂ ၈.၂၃၆ 

၂၂ ပိုလန် ၅၇.၈၉၅ ၅၇.၈၉၅ - ၅၇.၈၉၅ 

 စုစုေပါင်ဵ ၂၅,၈၅၀.၃၆၆ ၁၅,၉၈၇.၇၇၀ ၃,၉၀၃.၉၇၀  ၁၂,၀၈၃.၈၀၀ 
 

ြှတ်ချြ်ွေ။ (၁) ေချဵေငွေယူထာဵသည်ဴ နိငု်ငဳြခာဵေငွေကြွေဵအြျ ိုဵအစာဵအလုိြ်ွေ စာေင်ဵပိတ်သိြ်ဵသည်ဴေန့ေှိ နိငု်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်  

    နှုန်ဵြဖင်ဴ အေြေြိွေန်ေဒါ်လာသ့ုိ ေြပာင်ဵလဲတွြွေခ်ျြ်ွေထာဵပါသည်။  
(၂)  https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေြှ နုိင်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်နှုန် ြဵဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 

https://www.imf.org/
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၁၃။ ၃၀-၉-၂၀၂၁ ရြ်ွေေန့အထိ ြပည်ပေချဵေငွစာချုပ်ချုပ်ဆုိမှုတွင် စုစုေပါင်ဵေချဵေငွပမာဏ 

အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၂၅,၈၅၀.၃၆၆ သန်ဵြဖစ်မပီဵ စာချုပ်အမျာဵဆုဳဵချုပ်ဆိုခဲဴသည်ဴ မမီရှငန်ိုင်င/ဳ အဖွဲ့ 

အစည်ဵ(၅)ခုမှာ ဂျပန်နိုင်င၊ဳ တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငဳ၊ အိုင်ဒီေအ၊ ေအဒီဘီနှင်ဴ  ဂျာမနီနိုင်ငဳတ့ုိ 

ြဖစ်ပါသည်။ 
 

ဝန်ကြီွေဵဌာန/ အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြ်ွေ ြပည်ပေ ြွေဵမြီအေြခအေန                                              

၁၄။ ၃၀-၉-၂၀၂၁ ရြွေ်ေန့ရိှ ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖဲွ့အစည်ဵအလိြုွေ် ြပည်ပေ ြွေဵမမီအေြခအေနမှာ 

ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 
 

                                                                                                                                 (အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ)  

စဉ် ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖွဲ့အစည်ဵ  ေချဵေငွပမာဏ ထုတ်ယူသဳုဵစွဲေငွ ေပဵဆပ်မပီဵေငွ ေပဵဆပ်ရန်ြွေျန်ေငွ 

၁ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ၁.၆၃၆ ၁.၅၆၄ - ၁.၅၆၄ 

၂ ြပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ချုပ်ရုဳဵ ၁.၆၄၇ ၁.၆၄၇ - ၁.၆၄၇ 

၃ ြွောြွေွယေ်ရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၂၀၇.၇၁၉ ၂၀၆.၅၀၇ ၅၆.၆၄၉ ၁၄၉.၈၅၈ 

၄ ြပည်ထဲေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၉၉.၁၆၆ ၉၉.၁၆၆ ၂.၅၃၉ ၉၆.၆၂၇ 

၅ စီမဳြွေိန်ဵနှင်ဴဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန  ၅,၀၄၀.၇၀၉ ၄,၄၇၄.၆၄၇ ၈၃၀.၂၃၆ ၃,၆၄၄.၄၁၁ 

၆ ြပန်ကြွောဵေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၁.၈၇၆ ၁.၈၇၆ ၀.၄၄၀ ၁.၄၃၆ 

၇ စိုြွေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြမာင်ဵ 

ဝန်ကြွေီဵဌာန 
၁,၀၈၅.၈၄၇ ၃၇၄.၁၉၅ ၄၄.၅၁၃ ၃၂၉.၆၈၂ 

၈ သမဝါယမနှင်ဴ ေြွေျဵလြွေ်ဖွဳ့မဖိုဵေရဵ 

ဝန်ကြွေီဵဌာန 
၁,၃၄၀.၅၂၈ ၉၈၂.၂၀၈ ၃၂၂.၀၈၉ ၆၆၀.၁၁၉ 

၉ ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴဆြွေ်သွယ်ေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၄,၁၀၃.၄၂၉ ၂,၅၇၃.၈၆၈ ၅၃၉.၉၀၄ ၂,၀၃၃.၉၆၄ 

၁၀ သယဳဇာတနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵြွေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန 
၂၇.၂၆၄ ၂၇.၂၆၄ ၀.၀၁၄ ၂၇.၂၅၀ 

၁၁ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင်ဝန်ကြွေီဵဌာန ၇,၃၈၀.၈၅၈ ၄,၆၈၈.၅၆၇ ၁,၆၂၇.၁၁၃ ၃,၀၆၁.၄၅၄ 

၁၂ စြွေ်မှုဝန်ကြွေီဵဌာန ၁,၆၅၀.၀၂၁ ၁,၆၀၃.၂၅၁ ၄၇၇.၂၈၉ ၁,၁၂၅.၉၆၂ 

၁၃ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴြွေူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ 

ဝန်ကြွေီဵဌာန 
၂၆.၂၉၈ ၂၆.၂၉၈ ၀.၀၁၃ ၂၆.၂၈၅ 

၁၄ ပညာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၂၇၃.၄၇၂ ၁၀၇.၅၄၉ - ၁၀၇.၅၄၉ 

၁၅ ြွေျန်ဵမာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၃၁၄.၅၈၉ ၁၀၈.၆၅၇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ၂.၈၇၉ ၁၀၅.၇၇၈ 

၁၆ ေဆာြွေ်လုပ်ေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၂,၇၂၂.၂၆၉ ၅၃၂.၀၅၀ ၀.၂၉၂ ၅၃၁.၇၅၈ 

၁၇ လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ ြွေယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ ြပန်လည် 

ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန 
၁၀၁.၄၃၈ ၉.၈၇၂ - ၉.၈၇၂ 
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      (အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ)  

စဉ် ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖွဲ့အစည်ဵ  ေချဵေငွပမာဏ ထုတ်ယူသဳုဵစွဲေငွ ေပဵဆပ်မပီဵေငွ ေပဵဆပ်ရန်ြွေျန်ေငွ 

၁၈ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ် ၂၅.၂၁၉ ၁၆.၉၅၀ - ၁၆.၉၅၀ 

၁၉ ရန်ြွေုန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵ 

ေြွော်မတီ 
၁,၃၄၀.၀၆၅ ၁၄၅.၂၅၀ - ၁၄၅.၂၅၀ 

၂၀ မန္တေလဵမမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵ 

ေြွော်မတီ 
၁၀၆.၃၁၆ ၆.၃၈၄ - ၆.၃၈၄ 

 စုစုေပါင်ဵ ၂၅,၈၅၀.၃၆၆ ၁၅,၉၈၇.၇၇၀ ၃,၉၀၃.၉၇၀ ၁၂,၀၈၃.၈၀၀ 
 

ြှတ်ချြ်ွေ။ (၁) ေချဵေငွေယူထာဵသည်ဴ နိငု်ငဳြခာဵေငွေကြွေဵအြျ ိုဵအစာဵအလုိြ်ွေ စာေင်ဵပိတ်သိြ်ဵသည်ဴေန့ေှိ နိငု်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်  

    နှုန်ဵြဖင်ဴ အေြေြိွေန်ေဒါ်လာသ့ုိ ေြပာင်ဵလဲတွြွေခ်ျြ်ွေထာဵပါသည်။  
 

(၂)  https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေြှ နုိင်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်နှုန် ြဵဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 
 

၁၅။ ၃၀-၉-၂၀၂၁ ရြွေ်ေန့အထိ ဝန်ကြွေီဵဌာန/အဖဲွ့အစည်ဵ အလိြုွေ် ြပည်ပေချဵေငစွာချုပ်ချုပ် 

ဆိုမှုတွင် စုစုေပါင်ဵေချဵေငွပမာဏ အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၂၅,၈၅၀.၃၆၆ သန်ဵြဖစ်မပီဵ စာချုပ်အမျာဵ 

ဆုဳဵချုပ်ဆိုခဲဴသည်ဴ  ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖဲွ့အစည်ဵ (၅)ခုမှာ လျှပ်စစ်နှင်ဴ စွမ်ဵအင်ဝန်ကြွေီဵဌာန၊ စီမဳြွေိန်ဵ 

နှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန၊  ပိုေ့ဆာငေ်ရဵနှင်ဴ ဆြွေ်သွယ်ေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန၊ ေဆာြွေ်လပု်ေရဵဝန်ကြွေီဵ 

ဌာနနှငဴ ်စြွေ်မှုဝန်ကြွေီဵဌာနတို့ ြဖစ်ပါသည်။ 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေေဵနှစ်တွင်  ြပည်ပေချဵေငွစာချုပ်ချုပ်ဆိြုှုအေြခအေန 
 

၁၆။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ြပည်ပေချဵေငွရယူရန် စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှု အေြခ 

အေနမှာ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်- 
 

  (ြွေ) မြီေှင်နုိင်ငဳ/ အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြွေ် ေချဵေငွစာချုပ်ချုပ်ဆိုြှု 

           (သန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် 
မြီေှင်နိုင်ငဳ/ 

အဖဲွ့အစည်ဵ 
စီြဳြွေနိ်ဵအြည် 

စာချုပ်ချုပ် 

ဆိုသည်ဴေန့ 

ေချဵေငွဆိုင်ော 

စည်ဵြွေြ်ဵချြ်ွေြျာဵ 
ေချဵေငွပြာဏ 

၁ အာေှဖဳွ့မဖိုဵေေဵ        USD ၈၆၅.၀၇၀ 

 ဘဏ်       

  ရန်ြွေနု်မမို့ေတာ်ေရဖူလုဳေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ ၃-၁၁-၂၀၂၀   USD ၁၈၀.၀၀၀ 

        

  ခြွေ်ခဲေဒသနှင်ဴ နယ်စပ်ေဒသရှိေဆဵရုဳမျာဵ၌ ၃-၁၁-၂၀၂၀   USD ၃၀.၀၀၀ 

  အရည်အေသွဵ ြပညဴ်ဝေသာ ြွေုသေရဵဝန်      

  ေဆာင်မှုမျာဵအဆင်ဴြမှငဴ်တင်ြခင်ဵစီမဳြွေနိ်ဵ      

    ဆိုင်ဵငဳဴ ၈   

  မဟာမဲေခါင်ေဒသတွင်ဵအေဝဵေြပဵလမ်ဵမကြွေီဵ ၂၆-၁၁-၂၀၂၀ ြပန်ဆပ် ၂၄ USD ၄၈၃.၈၀၀ 

  မျာဵအဆင်ဴြမှင်ဴတင်ေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ  (ဒုတိယအ  အတုိဵနှုန်ဵ ၁% (ဆုိင်ဵငဴဳ)   

  ဆင်ဴ) ၊ (ပဲခူဵ-ြွေျ ိုြွေ်ထုိ အြမန်လမ်ဵမကြွေီဵစီမဳ   ၁.၅% (ြပန်ဆပ်)   

  ြွေိန်ဵ)      

        
  ေြွေျဵလြွေ်ေဒသလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵရရိှမှုြမှငဴ် ၁၆-၁၂-၂၀၂၀   USD ၁၇၁.၂၇၀ 

  တင်ေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ      

https://www.imf.org/
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(သန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် 
မြီေှင်နိုင်ငဳ/ 

အဖဲွ့အစည်ဵ 
စီြဳြွေနိ်ဵအြည် 

စာချုပ်ချုပ် 

ဆိုသည်ဴေန့ 

ေချဵေငွဆိုင်ော 

စည်ဵြွေြ်ဵချြ်ွေြျာဵ 
ေချဵေငွပြာဏ 

၂ အိုင်အြ်အြွေ်ဖ်     USD ၃၆၄.၀၅၂ 

  Rapid Financing Instrument(RFI) ၁၈-၁၂-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ  ၃.၂၅ SDR ၁၇၂.၂၇၀ 

    ြပန်ဆပ် ၁.၇၅ (Equ:USD) ၂၄၂.၇၀၆ 

    အတုိဵနှုန်ဵ ၁%   

        

  Rapid Credit Facility(RCF) ၁၈-၁၂-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၅.၅ SDR ၈၆.၁၃၀ 

    ြပန်ဆပ် ၄.၅ (Equ:USD) ၁၂၁.၃၄၆ 

    အတုိဵနှုန်ဵ Interest Free   

        

၃ ဂျပန်         USD      ၃၈၂.၂၆၃     

  အေသဵစာဵ၊ အလတ်စာဵစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ၄-၁၁-၂၀၂၀     JPY ၁၅,၀၀၀.၀၀၀ 

  မျာဵဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတြွေ်ေရ:စီမဳြွေန်ိဵ၊အဆင်ဴ(၃)  ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀ (Equ:USD) ၁၃၄.၀၃၇ 

    ြပန်ဆပ် ၃၀   

  အေရှ့-အေနာြ်ွေ စီဵပွာဵေရဵစကြွေြံလမ်ဵမ ၄-၁၁-၂၀၂၀ အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁%   

  ေပါ်ရှိ ပဲခူဵ-ြွေျ ိုြွေ်ထို လမ်ဵသစ်ပိုင်ဵဖွဳ့မဖိုဵ     JPY ၂၇,၇၇၉.၀၀၀ 

  တိုဵတြ်ွေေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ    (Equ:USD) ၂၄၈.၂၂၆ 

        

၄ ြွေိေုီဵ ယာဵ      USD ၂၀.၀၀၀ 

    ြမန်မာ-ြွေိရုီဵယာဵချစ်ကြွေည်ေရဵ(ဒလ)တဳတာဵ ၃၀-၁၀-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၅ USD  ၂၀.၀၀၀ 

  တိုဵချဲ့တည်ေဆာြ်ွေေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ  ြပန်ဆပ် ၂၅   

  (ေဆာြ်ွေလုပ်ေရဵ)  အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁%   

        

စုစုေပါင်ဵ USD ၁,၆၃၁.၃၈၅ 

 
 

ြှတ်ချြ်ွေ။ (၁) ေချဵေငွေယူထာဵသည်ဴ နိငု်ငဳြခာဵေငွေကြွေဵအြျ ိုဵအစာဵအလုိြ်ွေ စာေင်ဵပိတ်သိြ်ဵသည်ဴေန့ေှိ နိငု်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်  

    နှုန်ဵြဖင်ဴ အေြေြိွေန်ေဒါ်လာသ့ုိ ေြပာင်ဵလဲတွြွေခ်ျြ်ွေထာဵပါသည်။  
 

(၂)  https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေြှ နုိင်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်နှုန် ြဵဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 
 

  (ခ) ဝန်ကြွေီဵဌာန/အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြွေ် ေချဵေငွစာချုပ်ချုပ်ဆိုြှု 

            (သန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် စီြဳြွေနိ်ဵအြည် 
စာချုပ်ချုပ် 

ဆိုသည်ဴေန့ 

ေချဵေငွဆိုင်ော 

စည်ဵြွေြ်ဵချြ်ွေြျာဵ 
ေချဵေငွပြာဏ 

၁ စီြဳြွေနိ်ဵနှင်ဴ ဘဏ္ဍာေေဵဝန်ကြွေီဵဌာန    USD ၄၉၈.၀၈၉ 

 ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်     USD ၁၃၄.၀၃၇ 

 −  အေသဵစာဵ၊ အလတ်စာဵစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ ၄-၁၁-၂၀၂၀ ဆုိင်ဵငဴဳ ၁၀ JPY ၁၅,၀၀၀.၀၀၀ 

    ဖွဳ့မဖိုဵတုိဵတြ်ွေေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ၊အဆငဴ်(၃)  ြပန်ဆပ် ၃၀ (Equ:USD) ၁၃၄.၀၃၇ 

   အတုိ နဵှုန်ဵ  ၀.၀၁%   

       

https://www.imf.org/
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(သန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် စီြဳြွေနိ်ဵအြည် 
စာချုပ်ချုပ် 

ဆိုသည်ဴေန့ 

ေချဵေငွဆိုင်ော 

စည်ဵြွေြ်ဵချြ်ွေြျာဵ 
ေချဵေငွပြာဏ 

 ေငွတုိြ်ွေဦဵစီဵဌာန    USD ၃၆၄.၀၅၂   

 - Rapid Financing Instrument(RFI) ၁၈-၁၂-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ  ၃.၂၅ SDR ၁၇၂.၂၇၀ 

   ြပန်ဆပ် ၁.၇၅ (Equ:USD) ၂၄၂.၇၀၆ 

   အတုိဵနှုန်ဵ ၁%   

       

 - Rapid Credit Facility(RCF) ၁၈-၁၂-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၅.၅ SDR ၈၆.၁၃၀ 

   ြပန်ဆပ် ၄.၅ (Equ:USD) ၁၂၁.၃၄၆ 

   အတုိဵနှုန်ဵ Interest Free   

       

၂ လျှပ်စစ်နငှဴ်စွြ်ဵအင်ဝန်ကြွေီဵဌာန    USD ၁၇၁.၂၇၀ 

 လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵေရဵလုပ်ငန်ဵ    USD ၁၇၁.၂၇၀ 

 - ေြွေျဵလြွေ်ေဒသလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵရရိှမှုြမှငဴ်တင် ၁၆-၁၂-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၈ USD ၁၇၁.၂၇၀ 

    ေရဵစီမဳြွေန်ိဵ    ြပန်ဆပ် ၂၄   

   အတုိဵနှုန်ဵ ၁% (ဆုိင်ဵငဴဳ)   

    ၁.၅% (ြပန်ဆပ်)   

၃ ြွေျန်ဵြာေေဵဝန်ကြွေီဵဌာန    USD ၃၀.၀၀၀ 

 ြွေုသေရဵဦဵစီဵဌာန    USD ၃၀.၀၀၀ 

  -  ခြွေ်ခဲေဒသနှငဴ်နယ်စပ်ေဒသရှိေဆဵရဳုမျာဵ၌အရည် ၃-၁၁-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၈ USD ၃၀.၀၀၀ 

   အေသွဵ ြပညဴ်ဝေသာြုွေသေရဵဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအ  ြပန်ဆပ် ၂၄   

  ဆင်ဴြမှင်ဴတင်ြခင်ဵစီမဳြွေနိ်ဵ  အတုိဵနှုန်ဵ ၁% (ဆိုင်ဵငဴဳ)   

    ၁.၅% (ြပန်ဆပ်)   

၄ ေဆာြွေ်လုပ်ေေဵဝန်ကြွေီဵဌာန    USD ၇၅၂.၀၂၆ 

 လမ်ဵဦဵစီဵဌာန    USD ၄၈၃.၈၀၀ 

 -  မဟာမဲေခါင်ေဒသတွင်ဵအေဝဵေြပဵလမ်ဵမကြွေီဵ ၂၆-၁၁-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၈ USD ၄၈၃.၈၀၀ 

    မျာဵအဆင်ဴြမှငဴ်တင်ေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ(ဒုတိယအဆင်ဴ)၊  ြပန်ဆပ် ၂၄   

    (ပဲခူဵ-ြွေျ ိုြွေ်ထုိအြမန်လမ်ဵမကြွေီဵစီမဳြွေနိ်ဵ)            အတုိဵနှုန်ဵ ၁% (ဆိုင်ဵငဴဳ)   

       ၁.၅% (ြပန်ဆပ်)   

       

 တဳတာဦဵစီဵဌာန    USD ၂၆၈.၂၂၆ 

 -  အေရှ့-အေနာြ်ွေ စီဵပွာဵေရဵစကြွေြံလမ်ဵမေပါ်ရှိ  ၄-၁၁-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၀ JPY ၂၇,၇၇၉.၀၀၀ 

    ပဲခူဵ-ြွေျ ိုြွေ်ထိုလမ်ဵသစ်ပိုင်ဵဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြ်ွေေရဵ  ြပန်ဆပ် ၃၀ (Equ:USD) ၂၄၈.၂၂၆ 

    စီမဳြွေနိ်ဵ  အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁%   

       

 - ြမန်မာ-ြွေိရုီဵယာဵချစ်ကြွေည်ေရဵ(ဒလ)တဳတာဵ ၃၀-၁၀-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၁၅ USD  ၂၀.၀၀၀ 

   တိုဵချဲ့တည်ေဆာြ်ွေေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ  ြပန်ဆပ် ၂၅   

   (ေဆာြ်ွေလုပ်ေရဵ)  အတုိဵနှုန်ဵ ၀.၀၁%   
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              (သန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် စီြဳြွေနိ်ဵအြည် 
စာချုပ်ချုပ် 

ဆိုသည်ဴေန့ 

ေချဵေငွဆိုင်ော 

စည်ဵြွေြ်ဵချြ်ွေြျာဵ 
ေချဵေငွပြာဏ 

၅ ေန်ြွေုန်မြို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေေဵေြွော်ြတီ    USD ၁၈၀.၀၀၀ 

 ေရရရိှေရဵနှငဴ်ေရေပဵေဝေရဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳအဖွဲ့    USD ၁၈၀.၀၀၀ 

 -  ရန်ြွေနု်မမို့ေတာ်ေရဖူလုဳေရဵစီမဳြွေနိ်ဵ ၃-၁၁-၂၀၂၀ ဆိုင်ဵငဳဴ ၈ USD ၁၈၀.၀၀၀ 

   ြပန်ဆပ် ၂၄   

   အတုိဵနှုန်ဵ ၁% (ဆိုင်ဵငဴဳ)   

    ၁.၅% (ြပန်ဆပ်)   

                                                                                                           စုစုေပါင်  ဵ USD ၁,၆၃၁.၃၈၅ 

 

ြှတ်ချြ်ွေ။ (၁) ေချဵေငွေယူထာဵသည်ဴ နိငု်ငဳြခာဵေငွေကြွေဵအြျ ိုဵအစာဵအလုိြ်ွေ စာေင်ဵပိတ်သိြ်ဵသည်ဴေန့ေှိ နိငု်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်  

    နှုန်ဵြဖင်ဴ အေြေြိွေန်ေဒါ်လာသ့ုိ ေြပာင်ဵလဲတွြွေခ်ျြ်ွေထာဵပါသည်။  
 

(၂)  https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေြှ နုိင်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်နှုန် ြဵဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 
 

၁၇။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် အာရှဖွဳ့မဖိုဵေရဵဘဏ်၊ အိုင်အမ်အြွေ်ဖ်၊ ဂျပန်နိုင်ငဳ 

နှငဴ် ြွေိုရီဵယာဵနိုင်ငဳတို ့ထဳမှ စီမဳြွေိန်ဵ (၈) ခုအတွြွေ် ေချဵေငွပမာဏ အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ 

၁,၆၃၁.၃၈၅ သန်ဵအာဵ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲဴမပီဵ အာရှဖွဳ့မဖိုဵေရဵဘဏ်မှ ေချဵေငွပမာဏ အေမရိြွေန် 

ေဒါ်လာ ၈၆၅.၀၇၀ သန်ဵြဖငဴ် အမျာဵဆုဳဵြဖစ်ပါသည်။ ြပည်ပေချဵေငစွာချုပ်ချုပ်ဆိုမှု အမျာဵဆုဳဵ 

ဝန်ကြွေီဵဌာန မှာ ေဆာြွေ်လုပ်ေရဵဝန်ကြွေီဵဌာနြဖစ်မပီဵ ေချဵေငွပမာဏမှာ  အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ 

၇၅၂. ၀၂၆ သန်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ 
 

၁၈။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေငွေကြွေဵရန်ပုဳေငွအဖွဲ့(IMF) 

ထဳမှ ဒုတိယအကြွေိမ်အြဖစ် Rapid Credit Facility (RCF) နှငဴ ် Rapid Financing Instrument 

(RFI) ေချဵေငွ အြွေ်စ်ဒီအာရ် ၂၅၈.၄ သန်ဵ ရယူရန် Letter of Intent (LOI) နှငဴ် Memorandum of 

Understanding (MOU) ြွေို ၁၈-၁၂-၂၀၂၀ ရြွေ်ေန့တွင် လြွေ်မှတ်ေရဵထိုဵခဲဴပါသည်။ IMF မှ    

၂၈-၁-၂၀၂၁ ရြွေ်ေန့တွင် အြွေ်စ်ဒီအာရ် ၂၅၈.၄ သန်ဵ အာဵလြွေ်ခဳရရိှမပီဵ ၂၉-၁-၂၀၂၁ ရြွေ်ေန့တွင် 

ြပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအပ်ေငွစာရင်ဵ သို့ ြွေျပ် ၄၉၅.၅၀၃ ဘီလီယဳြွေို ထည်ဴသွင်ဵခဲဴြခင်ဵ ြဖငဴ် နိုငင်ဳ 

ေတာ်၏လိုေငြွွေို ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵခဲဴပါသည်။ 
 

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေေဵနှစ်တွင် ြွေဏ္ဍအလုိြ်ွေ ြပည်ပေချဵေငွစာချုပ်ချုပ်ဆုိြှု အေြခအေန 
 

၁၉။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် ြပည်ပေချဵေငစွာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုတွင် ေဆာြွေ်လပု်ေရဵြွေဏ္ဍ 

ြွေ အမျာဵဆုဳဵြဖစ်မပီဵ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထာဵရိှမှု အေြခအေနမှာ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

 

https://www.imf.org/
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၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေေဵနှစ်တွင် ြပည်ပေချဵေငွထုတယူ်သဳုဵစွဲြှုနှင်ဴ ြပနလ်ည်ေပဵဆပ်ြှု 

အေြခအေန  
 

  ၂၀။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ြပည်ပေချဵေငွ အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၁,၃၇၅.၃၆၇ 

သန်ဵ ထုတ်ယူသုဳဵစွဲခဲဴမပီဵ ေချဵေငွြပန်လည်ေပဵဆပ်မှုအေနြဖငဴ် အရင်ဵ အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ 

၇၈၈.၅၅၇ သန်ဵ နှင်ဴ အတုိဵ အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၁၃၀.၁၈၁ သန်ဵ၊ စုစုေပါင်ဵ အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ 

၉၁၈.၇၃၈ သန်ဵအာဵ ေပဵဆပ်ခဴဲပါသည်။  
 

၂၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် မမီရှင်နုိင်ငဳ/ အဖဲွ့အစည်ဵအလုိြ်ွေ ြပည်ပေချဵေငွထုတ်ယူ 

သဳုဵစဲွမှုနှင်ဴ ြပန်လည်ေပဵဆပ်မှုအေြခအေနမှာ ေအာြ်ွေပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်-  

               (အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် မြီေှင်နိုင်ငဳ/ အဖွဲ့အစည်ဵအြည် 
 ထုတ်ယူသဳုဵစွဲြှု ြပန်လည်ေပဵဆပ်ြှု 

ပြာဏ % အေင်ဵ အတိုဵ ေပါင်ဵ % 

 အြပည်ြပည်ဆိုင်ောအဖွဲ့အစည်ဵြျာဵ ၇၄၅.၇၂၁ ၅၄.၂ ၅၂.၇၅၀ ၂၅.၂၉၆ ၇၈.၀၄၆ ၈.၅ 

၁ ေအဒီဘီ ၂၆၅.၇၆၀ ၁၉.၃ ၂၀.၉၆၇ ၆.၆၆၀ ၂၇.၆၂၇ ၃.၀ 

၂ ေအအုိင်အြွေ်ဖ် ၀.၆၂၄ * ၀.၂၉၂ - ၀.၂၉၂ * 

၃ အုိင်ဒီေအ ၁၀၉.၇၆၈ ၈.၀ ၃၀.၃၆၂ ၁၃.၂၁၀ ၄၃.၅၇၂ ၄.၈ 

၄ အုိင်အြွေ်ဖ်ေအဒီ ၅.၅၁၇ ၀.၄ - ၀.၁၇၉ ၀.၁၇၉ * 

၅ အုိပြွေ် - - ၁.၁၂၉ ၀.၁၃၈ ၁.၂၆၇ ၀.၁ 

၆ အုိင်အမ်အြွေ်ဖ် ၃၆၄.၀၅၂ ၂၆.၅ - ၅.၁၀၉ ၅.၁၀၉ ၀.၆ 

 နှစ်နိင်ုငဳအစိုဵေကြွောဵေချဵေငွ ၆၂၉.၆၄၆ ၄၅.၈ ၇၃၅.၈၀၇ ၁၀၄.၈၈၅ ၈၄၀.၆၉၂ ၉၁.၅ 

 ပဲရစ်ြွေလပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငဳမျာဵ ၆၁၈.၉၆၂ ၄၅.၀ ၂၇၃.၄၄၆ ၂၃.၁၅၅ ၂၉၆.၆၀၁ ၃၂.၃ 

၇ ဂျပန် ၅၇၇.၇၃၄ ၄၂.၀ - ၀.၃၇၀ ၀.၃၇၀ * 
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(အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် မြီေှင်နိုင်ငဳ/ အဖွဲ့အစည်ဵအြည် 
 ထုတ်ယူသဳုဵစွဲြှု ြပန်လည်ေပဵဆပ်ြှု 

ပြာဏ % အေင်ဵ အတိုဵ ေပါင်ဵ % 

၈ ကသစကတီဵယာဵ - - ၂၄.၄၁၅ ၁.၇၈၆ ၂၆.၂၀၁ ၂.၉ 

၉ ဖငလ်န် - - ၀.၅၄၂ ၀.၀၁၈ ၀.၅၆၀ ၀.၁ 

၁၀ ြပင်သစ် - - ၉၃.၇၆၉ ၃.၂၃၁ ၉၇.၀၀၀ ၁၀.၅ 

၁၁ ဂျာမနီ - - ၁၂၉.၈၀၈ ၁၆.၉၂၄ ၁၄၆.၇၃၂ ၁၆.၀ 

၁၂ အီတလီ ၇.၇၅၈ ၀.၆ - - - * 

၁၃ နယ်သာလန် - - ၁.၆၇၇ ၀.၁၅၆ ၁.၈၃၃ ၀.၂ 

၁၄ အဂေလန် - - ၆.၈၃၄ ၀.၁၉၈ ၇.၀၃၂ ၀.၈ 

၁၅ ြွေိုရီဵယာဵ ၃၃.၄၇၀ ၂.၄ ၁၆.၄၀၁ ၀.၄၇၂ ၁၆.၈၇၃ ၁.၈ 

 
ပဲရစ်ြွေလပ်အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ေသာ 

နိုင်ငဳမျာဵ 
၁၀.၆၈၄ ၀.၈ ၄၆၂.၃၆၁ ၈၁.၇၃၀ ၅၄၄.၀၉၁ ၅၉.၂ 

၁၆ တရုတ် - - ၄၂၈.၀၅၅ ၇၆.၂၂၈ ၅၀၄.၂၈၃ ၅၄.၉ 

၁၇ ေအအြွေ်ဖ်ဒီ ၀.၀၅၅ * - - - * 

၁၈ အိန္ဒိယ ၁၀.၆၂၉ ၀.၈ ၂၂.၁၈၁ ၅.၀၂၈ ၂၇.၂၀၉ ၃.၀ 

၁၉ ေဆာ်ဒီ - - ၀.၄၀၁ - ၀.၄၀၁ * 

၂၀ ထိုင်ဵ - - ၃.၄၈၈ ၀.၁၇၀ ၃.၆၅၈ ၀.၄ 

၂၁ ဆာဗီဵယာဵ - - ၈.၂၃၆ ၀.၂၁၆ ၈.၄၅၂ ၀.၉ 

၂၂ ပိုလန် - - - ၀.၀၈၈ ၀.၀၈၈ * 

 စုစုေပါင်ဵ ၁,၃၇၅.၃၆၇ ၁၀၀ **၇၈၈.၅၅၇ ၁၃၀.၁၈၁ ၉၁၈.၇၃၈ ၁၀၀ 
 

ြှတ်ချြ်ွေ။ (၁)  *၀.၁% ေအာြွေ် နည်ဵေသာေကြွောငဴ်ြဖစ်ပါသည်။ 

(၂) **အေင်ဵြပန်လည်ေပဵဆပ်ြှုတွင် DSSI အေ ေ ြွေဵမြီေေွှေ့ဆိုင်ဵသည်ဴပြာဏ အေြေြိွေန်ေဒါ်လာ ၂၅၇.၄၇၁ သန်ဵ                           

       ပါဝင်ပါသည်။ 

 (၃)  ေချဵေငွေယူထာဵသည်ဴ နိငု်ငဳြခာဵေငွေကြွေဵအြျ ိုဵအစာဵအလုိြ်ွေ စာေင်ဵပိတ်သိြ်ဵသည်ဴေန့ေှိ နိငု်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်  

       နှုန်ဵြဖင်ဴ အေြေြိွေန်ေဒါ်လာသ့ုိ ေြပာင်ဵလဲတွြွေခ်ျြ်ွေထာဵပါသည်။  
 

(၄)  https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေြှ နုိင်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်နှုန်ဵြဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 
 
 

၂၂။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် နှစ်နိုင်ငဳအစိုဵရကြွောဵေချဵေငွမျာဵြဖစ်သညဴ် ဂျပန်နိုင်ငဳမှ 

ေချဵေငွပမာဏ အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၅၇၇.၇၃၄ သန်ဵြဖင်ဴ အမျာဵဆဳုဵထုတ်ယူသဳုဵစဲွခဴဲမပီဵ အြပည်ြပည် 

ဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ေချဵေငွြဖစ်သည်ဴ အုိင်အမ်အြ်ွေဖ်မှ အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၃၆၄.၀၅၂ သန်ဵ 

ြဖင်ဴ ဒုတိယအမျာဵဆဳုဵ ထုတ်ယူသဳုဵစဲွခဴဲပါသည်။ အရင်ဵြပန်လည်ေပဵဆပ်မှုတွင် အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ 

၄၂၈.၀၅၅ သန်ဵြဖင်ဴ တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနုိင်ငဳမှေချဵေငွြွေ အမျာဵဆဳုဵြဖစ်ပါသည်။  
 

၂၃။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖဲွ့အစည်ဵအလိြုွေ် ြပည်ပေချဵေငွ 

ထုတ်ယူသဳုဵစွဲမှုနှင်ဴ ြပန်လည်ေပဵဆပ်မှုအေြခအေနမှာ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်-         

https://www.imf.org/
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           (အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ) 
 

 

စဉ် ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖွဲ့အစည်ဵ 
 ထုတ်ယူသဳုဵစွဲြှု ြပန်လည်ေပဵဆပ်ြှု 

ပြာဏ % အေင်ဵ အတိုဵ ေပါင်ဵ % 

၁ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ၀.၀၅၅ - - ၀.၀၁၂ ၀.၀၁၂ * 

၂ ြပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ချုပ်ရုဳဵ ၀.၀၄၃ - - ၀.၀၁၂ ၀.၀၁၂ * 

၃ ြွောြွေွယေ်ရဵဝန်ကြွေီဵဌာန - - ၁၀.၁၅၇ ၀.၅၂၆ ၁၀.၆၈၃ ၁.၂ 

၄ ြပည်ထဲေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန - - ၂.၅၃၉ ၀.၅၇၂ ၃.၁၁၁ ၀.၃ 

၅ စီမဳြွေိန်ဵနှငဴ်ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၈၈၃.၇၅၂ ၆၄.၂ ၅၄.၃၃၂ ၁၇.၃၄၃ ၇၁.၆၇၅ ၇.၈ 

၆ ြပန်ကြွောဵေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန - - ၀.၃၃၀ ၀.၀၁၁ ၀.၃၄၁ * 

၇ စုိြ်ွေပျ ိုဵ ေရ ၊ဵ ေမွ ြဵမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြမာင်ဵ 

ဝန်ကြွေီဵဌာန 
၂၆.၈၉၄ ၂.၀ ၁၅.၁၈၂ ၁.၂၁၅ ၁၆.၃၉၇ ၁.၈ 

၈ သမဝါယမနှင်ဴေြွေျဵလြွေ်ဖွဳ့မဖိုဵေရဵ 

ဝန်ကြွေီဵဌာန 
၁၇.၆၀၇ ၁.၃ ၆၄.၀၉၄ ၁၂.၁၅၇ ၇၆.၂၅၁ ၈.၃ 

၉ ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆြွေ်သွယ်ေရဵ 

ဝန်ကြွေီဵဌာန 
၂၀၈.၂၉၂ ၁၅.၁ ၂၁၅.၀၆၈ ၁၉.၀၆၂ ၂၃၄.၁၃၀ ၂၅.၅ 

၁၀ သယဳဇာတနှင်ဴ သဘာဝပတ်ဝန်ဵြွေျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန 
- - - ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃ * 

၁၁ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင်ဝန်ကြွေီဵဌာန ၁၀၆.၉၀၈ ၇.၈ ၃၁၈.၃၆၅ ၅၇.၈၁၆ ၃၇၆.၁၈၁ ၄၀.၉ 

၁၂ စြွေ်မှုဝန်ကြွေီဵဌာန - - ၁၀၅.၃၁၉ ၁၉.၇၅၀ ၁၂၅.၀၆၉ ၁၃.၆ 

၁၃ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴြွေူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ 

ဝန်ကြွေီဵဌာန 
- - - ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃ * 

၁၄ ပညာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၇.၇၁၆ ၀.၆ - ၀.၅၄၄ ၀.၅၄၄ ၀.၁ 

၁၅ ြွေျန်ဵမာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၂၇.၆၇၀ ၂.၀ ၂.၈၇၉ ၀.၇၇၇ ၃.၆၅၆ ၀.၄ 

၁၆ ေဆာြွေ်လုပ်ေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၇၃.၉၉၆ ၅.၄ ၀.၂၉၂ ၀.၁၈၄ ၀.၄၇၆ ၀.၁ 

၁၇ လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ ြွေယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ 

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန 
၃.၉၇၂ ၀.၃ - ၀.၀၅၃ ၀.၀၅၃ * 

၁၈ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ် - - - ၀.၁၁၁ ၀.၁၁၁ * 

၁၉ ရန်ြွေုန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵ 

ေြွော်မတီ 

၁၆.၆၉၈ ၁.၂ - ၀.၀၃၀ ၀.၀၃၀ * 

၂၀ မန္တေလဵမမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵ 

ေြွော်မတီ 

၁.၇၆၄ ၀.၁ - - - - 

 စုစုေပါင်ဵ ၁,၃၇၅.၃၆၇ ၁၀၀ **၇၈၈.၅၅၇ ၁၃၀.၁၈၁ ၉၁၈.၇၃၈ ၁၀၀ 
   

 

ြှတ်ချြ်ွေ။      (၁)   *၀.၁% ေအာြွေ် နည်ဵေသာေကြွောငဴ်ြဖစ်ပါသည်။ 

            (၂)   **အေင်ဵြပန်လည်ေပဵဆပ်ြှုတွင် DSSI အေ ေ ြွေဵမြီေေွှေ့ဆိုင်ဵသည်ဴပြာဏ အေြေိြွေန်ေဒါ်လာ ၂၅၇.၄၇၁ သန်ဵ   

              ပါဝင်ပါသည်။ 

 (၃)   ေချဵေငွေယူထာဵသည်ဴ နိငု်ငဳြခာဵေငွေကြွေဵအြျ ိုဵအစာဵအလိုြ်ွေ စာေင်ဵပိတ်သိြ်ဵသည်ဴေန့ေှိ နိငု်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်  

      နှုန်ဵြဖင်ဴ အေြေြိွေန်ေဒါ်လာသ့ုိ ေြပာင်ဵလဲတွြွေခ်ျြ်ွေထာဵပါသည်။  
 

(၄)   https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေြှ နုိင်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်နှုန်ဵြဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 
 

https://www.imf.org/
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၂၄။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖွဲ့အစည်ဵအလိုြွေ် ြပည်ပေချဵေငွ 

ထုတ်ယူ သဳုဵစွဲမှုတွင် စီမဳြွေိန်ဵနှင်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာနြွေ အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၈၈၃.၇၅၂ သန်ဵ 

ြဖငဴ် အမျာဵဆုဳဵထုတ်ယူခဲဴပါသည်။  အရင်ဵ ြပန်လည်ေပဵဆပ်မှုတွင် အေမရိြွေန်ေဒါ်လာ ၃၁၈.၃၆၅ 

သန်ဵြဖငဴ် လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင်ဝန်ကြွေီဵဌာနြွေ အမျာဵဆုဳဵြဖစ်ပါသည်။  
 

ဝနက်ြီွေဵဌာန/ အဖဲွ့အစည်ဵြျာဵ၏ ဘဏ္ဍာေေဵနှစအ်လုိြ်ွေ ြပည်ပေ ြွေဵမြီအေြခအေန 
 

၂၅။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အထိ သြွေ်ဆိုငရ်ာ 

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ြွေုန်ရှိ ြပည်ပေ ြွေဵမမီလြွေ်ြွေျန်အေြခအေနမျာဵအာဵ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ တငြ်ပ 

အပ်ပါသည်- 

 (ြွေ) ြပည်ပေ ြွေဵမမီလြွေ်ြွေျန်အေြခအေန 

 (အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖွဲ့အစည်ဵ ၃၀-၉-၂၀၁၉ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ၃၀-၉-၂၀၂၁ 

၁ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် - - ၁.၅၆၄ 

၂ ြပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ချုပ်ရုဳဵ - - ၁.၆၄၇ 

၃ ြွောြွေွယေ်ရဵဝန်ကြွေီဵဌာန  ၂၀၈.၄၃၁ ၁၅၅.၆၅၃ ၁၄၉.၈၅၈ 

၄ ြပည်ထဲေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၈၈.၉၇၂ ၉၄.၆၉၃ ၉၆.၆၂၇ 

၅ စီမဳြွေိန်ဵနှင်ဴဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၂,၃၅၆.၅၄၇ *၄,၀၄၄.၈၄၆ **၃,၆၄၄.၄၁၁ 

၆ ြပန်ကြွောဵေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၁.၆၅၅ ၁.၆၆၈ ၁.၄၃၆ 

၇ စိုြွေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၈၅၃.၄၄၇ ၁,၀၃၅.၃၈၄ ၃၂၉.၆၈၂ 

၈ သမဝါယမနှင်ဴေြွေျဵလြွေ်ဖွဳ့မဖိုဵေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန - - ၆၆၀.၁၁၉ 

၉ ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆြွေ်သွယ်ေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၁,၇၆၃.၂၂၈ ၁,၉၇၂.၁၄၆ ၂,၀၃၃.၉၆၄ 

၁၀ သယဳဇာတနှင်ဴသဘာဝပတ်ဝန်ဵြွေျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဝန်ကြီွေဵဌာန ၂၈.၂၅၀ ၂၈.၈၂၆ ၂၇.၂၅၀ 

၁၁ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင်ဝန်ကြွေီဵဌာန ၂,၉၈၂.၈၅၈ ၃,၁၇၉.၀၉၁ ၃,၀၆၁.၄၅၄ 

၁၂ စြွေ်မှုဝန်ကြွေီဵဌာန ၁,၁၇၈.၄၀၁ - ၁,၁၂၅.၉၆၂ 

၁၃ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴြွေူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၂၇.၂၄၉ ၂၇.၈၀၅ ၂၆.၂၈၅ 

၁၄ ပညာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၈၃.၉၄၀ ၉၉.၇၆၆ ၁၀၇.၅၄၉ 

၁၅ ြွေျန်ဵမာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၇၂.၃၄၀ ၈၀.၉၂၀ ၁၀၅.၇၇၈ 

၁၆ ေဆာြွေ်လုပ်ေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၂၆၀.၆၅၈ ၄၇၅.၈၄၂ ၅၃၁.၇၅၈ 

၁၇ 
လှုမှုဝန်ထမ်ဵ၊ ြွေယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵ  
ဝန်ကြွေီဵဌာန 

- ၅.၈၉၅ ၉.၈၇၂ 

၁၈ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ် ၇.၉၃၅ ၁၆.၉၃၄ ၁၆.၉၅၀ 
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(အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖွဲ့အစည်ဵ ၃၀-၉-၂၀၁၉ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ၃၀-၉-၂၀၂၁ 

၁၉ ရန်ြွေုန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေြွော်မတီ ၈၇.၁၈၈ ၁၃၅.၈၇၄ ၁၄၅.၂၅၀ 

၂၀ မန္တေလဵမမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေြွော်မတီ ၂.၇၇၃ ၄.၆၂၈ ၆.၃၈၄ 

 စုစုေပါင်ဵ ၁၀,၀၀၃.၈၇၂ ၁၁,၃၅၉.၉၇၁ ၁၂,၀၈၃.၈၀၀ 
 

ြှတ်ချြ်ွေ။ (၁)* စီြဳြိွေန် ၊ဵဘဏ္ဍာေေဵနှင်ဴစြ်ွေြှုဝန်ကြီွေဵဌာနအြဖစ် ၂၈-၁၁-၂၀၁၉ ေြ်ွေေန့တွင် ြပင်ဆင်ဖဲွ့စည်ဵခဴဲသြဖင်ဴ စြ်ွေြှုဝန်ကြီွေဵဌာန၏   
         ၃၀-၉-၂၀၂၀ တွင် ြပည်ပေ ြွေဵမြီလြွေ်ြွေျန်ပြာဏ အေြေိြွေန်ေဒါ်လာ ၁,၁၆၄.၇၀၀  သန်ဵ ပါဝင်မပီဵြဖစ်ပါသည်။ 

 (၂) ** စီြဳြွေနိ်ဵနှငဴ်ဘဏ္ဍာေေဵဝန်ကြွေီဵဌာနအြဖစ် ၃-၅-၂၀၂၁ ေြ်ွေေန့တွင်ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵခဲဴပါသည်။ 

 (၃) ေချဵေငွေယူထာဵသည်ဴ နိငု်ငဳြခာဵေငွေကြွေဵအြျ ိုဵအစာဵအလုိြ်ွေ စာေင်ဵပိတ်သိြ်ဵသည်ဴေန့ေှိ နိငု်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်  

   နှုန်ဵြဖင်ဴ အေြေြိွေန်ေဒါ်လာသ့ုိ ေြပာင်ဵလဲတွြွေခ်ျြ်ွေထာဵပါသည်။  
 

(၄)  https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေြှ နုိင်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်နှုန်ဵြဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 
 

 

(ခ)  ြပည်ပေချဵေငွထုတ်ယူသဳုဵစွဲမှုအေြခအေန 
 

 

 
 

ြှတ်ချြ်ွေ။  (၁) ေချဵေငွေယူထာဵသည်ဴ နိငု်ငဳြခာဵေငွေကြွေဵအြျ ိုဵအစာဵအလုိြ်ွေ စာေင်ဵပိတ်သိြ်ဵသည်ဴေန့ေှိ နိငု်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်  

   နှုန်ဵြဖင်ဴ အေြေြိွေန်ေဒါ်လာသ့ုိ ေြပာင်ဵလဲတွြွေခ်ျြ်ွေထာဵပါသည်။  
 

 

(၂)  https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေြှ နုိင်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်နှုန်ဵြဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 

  

(အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖွဲ့အစည်ဵ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

၁ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် - - ၀.၀၅၅ 

၂ ြပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ချုပ်ရုဳဵ - - ၀.၀၄၃ 

၃ စီမဳြွေိန်ဵနှင်ဴဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၉၆.၁၈၉ ၄၉၈.၄၇၉ ၈၈၃.၇၅၂ 

၄ စိုြွေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၁၂၀.၀၉၅ ၂၃၃.၈၅၉ ၂၆.၈၉၄ 

၅ သမဝါယမနှင်ဴေြွေျဵလြွေ်ဖွဳ့မဖိုဵေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန - - ၁၇.၆၀၇ 

၆ ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆြွေ်သွယ်ေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၁၉၈.၂၁၂ ၂၀၈.၅၉၅ ၂၀၈.၂၉၂ 

၇ လျှပ်စစ်နှင်ဴစွမ်ဵအင်ဝန်ကြွေီဵဌာန ၂၁၂.၉၁၈ ၂၈၃.၈၃၂ ၁၀၆.၉၀၈ 

၈ ပညာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၆.၄၆၁ ၁၃.၅၃၃ ၇.၇၁၆ 

၉ ြွေျန်ဵမာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၁၄.၄၃၅ ၆.၂၈၀ ၂၇.၆၇၀ 

၁၀ ေဆာြွေ်လုပ်ေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၁၀၈.၆၃၃ ၂၀၉.၇၃၀ ၇၃.၉၉၆ 

၁၁ လှုမှုဝန်ထမ်ဵ၊ြွေယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵ 

ဝန်ကြွေီဵဌာန 
- ၅.၈၉၅ ၃.၉၇၂ 

၁၂ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ် ၇.၈၇၁ ၈.၇၄၂ - 

၁၃ ရန်ြွေုန်မမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေြွော်မတီ ၅၁.၂၇၆ ၄၆.၉၀၂ ၁၆.၆၉၈ 

၁၄ မန္တေလဵမမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵေြွော်မတီ ၁.၂၂၁ ၁.၈၄၈ ၁.၇၆၄ 

 စုစုေပါင်ဵ ၈၁၇.၃၁၁ ၁,၅၁၇.၆၉၅ ၁,၃၇၅.၃၆၇ 

https://www.imf.org/
https://www.imf.org/


            
                                                                                           - 17 -   

    

 (ဂ) အရင်ဵ ြပန်လည်ေပဵဆပ်မှုအေြခအေန 

(အေမရိြွေန်ေဒါ်လာသန်ဵေပါင်ဵ) 

စဉ် ဝန်ကြွေီဵဌာန/ အဖွဲ့အစည်ဵ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ၂၀၁၉−၂၀၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ 

၁ ြွောြွေွယေ်ရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၁၃.၄၄၆ ၆၁.၁၄၄ ၁၀.၁၅၇ 

၂ ြပည်ထဲေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန - - ၂.၅၃၉ 

၃ စီမဳြွေိန်ဵနှင်ဴဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၄၀.၃၈၁ *၁၂၅.၄၄၆ ၅၄.၃၃၂ 

၄ ြပန်ကြွောဵေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန - ၀.၁၁၁ ၀.၃၃၀ 

၅ စိုြွေ်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေြမာင်ဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၆၇.၇၇၄ ၆၇.၇၂၇ ၁၅.၁၈၂ 

၆ သမဝါယမနှင်ဴေြွေျဵလြွေ်ဖွဳ့မဖိုဵေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန - - ၆၄.၀၉၄ 

၇ ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴ ဆြွေ်သွယ်ေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန ၃၃.၄၀၂ ၇၃.၆၄၅ ၂၁၅.၀၆၈ 

၈ လျှပ်စစ်နှင်ဴ စွမ်ဵအင်ဝန်ကြွေီဵဌာန ၁၉၀.၆၄၃ ၂၀၈.၀၇၂ ၃၁၈.၃၆၅ 

၉ စြွေ်မှုဝန်ကြွေီဵဌာန ၈၂.၁၈၃ - ၁၀၅.၃၁၉ 

၁၀ ြွေျန်ဵမာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန - - ၂.၈၇၉ 

၁၁ ေဆာြွေ်လုပ်ေရဵဝန်ကြွေီဵဌာန - - ၀.၂၉၂ 

 စုစုေပါင်ဵ ၄၂၇.၈၂၉ ၅၃၆.၁၄၅ **၇၈၈.၅၅၇ 
   

ြှတ်ချြ်ွေ။ (၁) * စီြဳြိွေန် ၊ဵဘဏ္ဍာေေဵနှင်ဴစြ်ွေြှုဝန်ကြီွေဵဌာနအြဖစ် ၂၈-၁၁-၂၀၁၉ ေြ်ွေေန့တွင်ြပင်ဆင်ဖဲွ့စည်ဵခဴဲသြဖင်ဴ စြ်ွေြှုဝန်ကြီွေဵဌာန၏   

         ၃၀-၉-၂၀၂၀ တွင် ြပည်ပေချဵ ေငွ အေင် ြဵပန်လည်ဵေပဵဆပ်ြှုပြာဏ အေြေိြွေန်ေဒါ်လာ ၈၈.၆၇၁   သန်  ဵပါဝင်မပီ ြဵဖစ်ပါသည်။ 
  (၂) **၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေေဵနှစ်တွင် DSSI အေ ေ ြွေဵမြီေေွှေ့ဆိုင်ဵသည်ဴပြာဏ အေြေြိွေန်ေဒါ်လာ ၂၅၇.၄၇၁ သန်ဵ 

     ပါဝင်ပါသည်။     

 (၃) ေချဵေငွေယူထာဵသည်ဴ နိငု်ငဳြခာဵေငွေကြွေဵအြျ ိုဵအစာဵအလုိြ်ွေ စာေင်ဵပိတ်သိြ်ဵသည်ဴေန့ေှိ နိငု်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်  

   နှုန်ဵြဖင်ဴ အေြေြိွေန်ေဒါ်လာသ့ုိ ေြပာင်ဵလဲတွြွေခ်ျြ်ွေထာဵပါသည်။  
 

 

(၄)  https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေြှ နုိင်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်နှုန်ဵြဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 
 

 

၂၆။ ြပည်ပေချဵေငွအမျာဵဆုဳဵရယူထာဵသည်ဴ ေအာြွေ်ပါေငေွကြွေဵအမျ ိုဵအစာဵမျာဵ၏ လအလုိြ်ွေ 

ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵြွေို ေလဴလာကြွေညဴ်ပါြွေ ြပည်တွင်ဵေငွေကြွေဵြဖစ်သညဴ် ြမန်မာြွေျပ်ေငွတန်ဖိုဵ  

ြွေျဆင်ဵလာသည်ြုိွေ ေတွ့ရိှရပါသည်- 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.imf.org/
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ေ ြွေဵမြီေေွှေ့ဆုိင်ဵြခင်ဵအစီအစဉ် (Debt Service Suspension Initiative - DSSI) 
 

၂၇။ G-20 နိုငင်မဳျာဵနှင်ဴ ပဲရစ်ြွေလပန်ိုငင်မဳျာဵြွေ ေ ြွေဵမမီေရွ့ ဆိုင်ဵြခင်ဵ အစီအစဉ် Debt Service 

Suspension Initiative - DSSI ြွေိ ု ပထမအကြွေိမ်အြဖစ် ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ေမလမှ ဒီဇငဘ်ာလ 

အထိ ေပဵဆပ်ရမည်ဴ အရင်ဵ ၊ အတိုဵမျာဵြွေို ဆိုင်ဵငဳဴြွောလ (၁)နှစ်၊ ြပန်ဆပ်ြွောလ (၃)နှစ်၊ စုစုေပါင်ဵ 

(၄) နှစ်ြဖင်ဴ ေရွှေ့ဆိုင်ဵ ေပဵခဲဴပါသည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ပထမအကြွေိမ် ေ ြွေဵမမီ 

ေရွှေ့ဆိုင်ဵ ြခင်ဵအတွြွေ် ေအာြွေ်ပါ မမီရှငန်ိုင်ငမဳျာဵ/အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲဴပါသည်- 
 

စဉ ် နိုင်ငဳ 
လြွေမ်ှတ် 

ေရဵထိုဵသညဴ်ေန့ 

၁ ပဲေစ်ြွေလပ်အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငဳ  

 (ြွေ) ြုိွေရီဵယာဵသမ္မတနိုင်ငဳ၊ EXIM Bank of Korea ၄-၁၁-၂၀၂၀ 

 (ခ) ြပင်သစ်နိုင်ငဳ ၁၄-၁၂-၂၀၂၀ 

 (ဂ) ကသစကတီဵယာဵနိုင်ငဳ၊ OeKB ၂၃-၁၂-၂၀၂၀ 

 (ဃ) နယ်သာလန်နိုင်ငဳ၊ Ministry of Finance ၃၀-၄-၂၀၂၁ 

၂ G-20 အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငဳ  

 (ြွေ) တရုတြ်ပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငဳ  

       (၁) EXIM Bank of China  

              - Buyer’s Credit (BC)ေချဵေငွစီမဳြွေိန်ဵ(၃)ခ ု ၂၅-၁-၂၀၂၁ 

              - Government Concessional Loan(GCL) ေချဵေငွစီမဳြိွေန်ဵ(၆)ခ ု ၂၃-၆-၂၀၂၁ 

              - Preferential Buyer’s Credit ေချဵေငွစီမဳြိွေန်ဵ(၂၇)ခ ု ၁-၇-၂၀၂၁ 

       (၂) China Development Bank (CDB) ေချဵေငွစီမဳြိွေန်ဵ (၅)ခု ၁၉-၁၁-၂၀၂၀ 

 

 

၂၈။ ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ေအာြွေ်တိုဘာလ ၁၄ ရြွေ်ေန့တွင် ြွေျင်ဵ ပြပုလုပ်သည်ဴ G-20 Finance 

Minister and Central Bank Governor အစည်ဵအေဝဵတွင် ေ ြွေဵမမီေရွှေ့ဆုိင်ဵြခင်ဵအာဵ  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 

ဇွန်လ ၃၀ ရြ်ွေေန့အထိ တုိဵြမှင်ဴရန် သေဘာတူခဴဲသည်ဴအတွြ်ွေ ၎င်ဵြွောလအတွင်ဵ ေပဵဆပ်ရမည်ဴ 

အရင်ဵ၊ အတုိဵမျာဵြုိွေ  ဆုိင်ဵငဴဳြွောလ (၁)နှစ်၊ ြပန်ဆပ်ြွောလ (၅)နှစ်၊ စုစုေပါင်ဵ (၆) နှစ်ြဖင်ဴ ေရွှေ့ဆုိင်ဵ 

ေပဵခဲဴပါသည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ဒုတိယအကြွေိမ်ေ ြွေဵမမီေရွှေ့ဆိုင်ဵြခင်ဵ 

အတွြွေ် ေအာြွေ်ပါ မမီရှငန်ိုင်ငမဳျာဵ/ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှင်ဴ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲဴပါသည်- 
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စဉ ် နိုင်ငဳ 
လြွေမ်ှတ် 

ေရဵထိုဵသညဴ်ေန့ 

၁ G-20 အဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငဳ  

 (ြွေ) တရုတြ်ပည်သူ့သမ္မတနိုင်ငဳ  

        (၁) EXIM Bank of China  

               - Buyer’s Credit (BC)ေချဵေငွစီမဳြွေိန်ဵ(၄)ခ ု ၃၀-၇-၂၀၂၁ 

               - Government Concessional Loan(GCL) ေချဵေငွစီမဳြိွေန်ဵ(၃)ခ ု ၃၀-၉-၂၀၂၁ 

        (၂) China Development Bank (CDB) ေချဵေငွစီမဳြိွေန်ဵ (၅)ခု ၂၀-၅-၂၀၂၁ 

 

 

၂၉။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧမပီလ ၇ ရြ်ွေေန့တွင် ြွေျင်ဵပခဴဲသည်ဴ G-20 Finance Track Ministerial 

Meeting တွင် ေနာြ်ွေဆဳုဵအကြိွေမ် ေ ြွေဵမမီေရွှေ့ဆုိင်ဵြခင်ဵအစီအစဉ် (Final Extension of DSSI)ြုိွေ 

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ တုိဵြမှင်ဴခဴဲပါသည်။ ၎င်ဵြွောလအတွင်ဵ ေပဵဆပ်ရမည်ဴ အရင်ဵ၊ အတုိဵ 

မျာဵြွေို ဆိုင်ဵငဳဴြွောလ (၁)နှစ်၊ ြပန်ဆပ်ြွောလ (၅)နှစ်၊ စုစုေပါင်ဵ (၆)နှစ်ြဖငဴ် ေရွှေ့ဆိုင်ဵေပဵြခင်ဵြဖစ် 

ပါသည်။  ၎င်ဵအစီအစဉ်တွင် တရုတ်ြပည်သူ့သမ္မတနိုငင် ဳEXIM Bank of China မှ  Buyer’s Credit 

(BC)  ေချဵေငစွီမဳြွေိန်ဵ(၂) ခု အတွြွေ်သာ ေဆာင်ရွြွေ်ခဲဴပါသည်။ 
 

အပုိင်ဵ (ဂ) 
 

ြပည်တွင်ဵေ ြွေဵမြီအေြခအေန 
 

ြွောလအပုိင်ဵအြခာဵအလုိြ်ွေေယူခဲသဴညဴ် ြပည်တင်ွဵေ ြွေဵမြီအေြခအေန 
 

၃၀။ ၃၀-၉-၂၀၂၁ ရြွေ်ေန့ရိှ ြပည်တွင်ဵေ ြွေဵမမီပမာဏမာှ ြွေျပ် ၃၉,၈၈၈.၅ ဘီလီယဳ ြဖစ်မပီဵ 

ြွောလအပုိင်ဵအြခာဵအလုိြ်ွေ ြပည်တွင်ဵေ ြွေဵမမီအေြခအေနမှာ ေအာြ်ွေပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်- 
 

                     (ြွေျပဘီ်လီယဳ) 

စဉ် အေကြွောင်ဵအော ပြာဏ ပါဝင်ြှုောခိုင်နှုန်ဵ 

၁ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ မတိုင်မီ ြွောလအထိ   ၈,၂၇၉.၉ ၂၁% 

၂ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ြွောလအတွင်ဵ ၇,၄၄၄.၅ ၁၉% 

၃ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ြွောလအတွင်ဵ       ၂၄,၁၆၄.၁ ၆၀% 

စုစုေပါင်ဵ       ၃၉,၈၈၈.၅       ၁၀၀% 
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အစုိဵေေငွေချဵ သြ်ွေေသခဳလြ်ွေြှတ်အြျ ိုဵ အစာဵအလုိြ်ွေ ြပည်တွင်ဵေ ြွေ မဵြီအေြခအေန 
 

၃၁။ ၃၀-၉-၂၀၂၁  ရြ်ွေေန့ရိှ အစုိဵရေငွေချဵသြ်ွေေသခဳလြ်ွေမှတ်အမျ ိုဵအစာဵအလုိြ်ွေ ြပည်တွင်ဵ 

ေ ြွေဵမမီအေြခအေနမှာ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်-  

                      (ြွေျပ် ဘီလီယဳ) 

စဉ် အေကြွောင်ဵအော ပြာဏ ပါဝင်ြှုောခိုင်နှုန်ဵ 

၁။ အစိုဵရေငွတိုြ်ွေစာချုပ်  ၁၀,၆၈၅.၅ ၂၇% 

၂။ အစိုဵရေငွတိုြ်ွေလြ်ွေမှတ်  ၄,၃၅၄.၄ ၁၁% 

၃။ ဗဟုိဘဏ်မှ ေချဵယူြခင်ဵ      ၂၄,၈၄၈.၆ ၆၂% 

စုစုေပါင်ဵ      ၃၉,၈၈၈.၅        ၁၀၀% 

 

ြပည်တင်ွဵေ ြွေဵမြီဆိုင်ောေဆာင်ေွြ်ွေချြ်ွေြျာဵ 
 

၃၂။ ေငတွိုြွေ်လြွေ်ြှတ်ြျာဵ။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် အစုိဵရေငွတုိြ်ွေလြ်ွေမှတ် 

မျာဵအာဵ ေဈဵမပိုင်စနစ်ြဖင်ဴ ေရာင်ဵချရာ၌  (၃) လသြ်ွေတမ်ဵရိှေသာ အစုိဵရေငွတုိြ်ွေလြ်ွေမှတ်မျာဵြုိွေ 

အတုိဵနှုန်  ဵ၇.၂% ~ ၇.၉၉%  အထိလည်ဵေြွောင်ဵ ၊ (၆) လ သြ်ွေတမ်ဵအတွြ်ွေ အတုိဵနှုန်  ဵ  ၇.၆% ~ ၈.၄% 

အထိလည်ဵေြွောင်ဵ၊ (၁)နှစ် သြ်ွေတမ်ဵအတွြ်ွေ အတုိဵနှုန်ဵ ၈.၀၉၉% ~ ၉.၀၅% အထိလည်ဵေြွောင်ဵ 

တစ်လလျှင် (၂) ကြိွေမ်နှုန် ြဵဖင်ဴ (၂၃) ကြိွေမ် ေရာင်ဵချခဴဲပါသည်။   
 

၃၃။ ေငတွိုြွေ်စာချုပ်ြျာဵ။      ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင်  အစိုဵရေငွတိုြွေ်စာချုပ် 

မျာဵအာဵ ေဈဵမပိုင်စနစ်ြဖင်ဴ (၂) နှစ်၊ (၄) နှစ်နှငဴ် (၅) နှစ် သြွေ်တမ်ဵမျာဵြွေို ထုတ်ေဝေရာင်ဵ ချခဲဴ 

ပါသည်။ အစိုဵရေငွတိုြွေ်စာချုပ်မျာဵ၏ သြွေ်တမ်ဵေစဴေရာြွေမ်ည်ဴေန့အာဵ ေမလနှငဴ် နိုဝငဘ်ာလ 

သတ်မှတ်၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ စြွေ်တငဘ်ာလမှစတငမ်ပီဵ ထုတ်ေဝေရာင်ဵ ချခဲဴရာ ၎င်ဵလမျာဵတွင် 

ြပန်လည်ေရွဵနုတ်မည်ဴပမာဏ မျာဵလာပါသြဖငဴ် ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရြွေ်ေန့မှစ၍ 

သြွေ်တမ်ဵေစဴေရာြွေ်မည်ဴေန့အာဵ ေဖေဖာ်ဝါရီလနှင်ဴ ကသဂုတ်လတို့ြွေို ထပမ်ဳတိုဵချဲ့ထုတ်ေဝေရာင်ဵ  

ချခဲဴပါသည်။ 

၃၄။ ၁၂-၃-၂၀၂၀ ရြွေ်ေန့တွင် ြမန်မာနိုငင်ေဳတာ်ဗဟိုဘဏ်ြွေ ေလျှာခဴျြပငဆ်ငခ်ဲဴသည်ဴ အတိုဵ 

နှုန်ဵနှငဴ ် လိြုွေ်ေလျာညီေထွမှုရိှေစရန်  အစိုဵရေငတွိုြွေ်စာချုပ် ြွေူပွန်နှုန်ဵမျာဵြွေိုလည်ဵေလျှာခဴျ၍ 

သြွေ်တမ်ဵအသစ်မျာဵြွေို ၂၀၂၀ ြပည်ဴနှစ်၊ ေမလမှစ၍  ထုတ်ေဝေရာင်ဵ ချခဲဴပါသည်။  သ့ုိပါ၍ (၂) နှစ် 

သြွေ်တမ်ဵြွေို ြွေူပွန်နှုန်ဵ ၇.၂၅% နှငဴ် (၅) နှစ်သြွေ်တမ်ဵြွေို ြွေူပွန်နှုန်ဵ ၇.၅% ြဖငဴ် ထုတ်ေဝခဲဴပါ 

သည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် အစုိဵရေငွတုိြ်ွေစာချုပ်မျာဵြုိွေ ကသဂုတ်လမှလဲွ၍ တစ်လ 
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လျှင် တစ်ကြိွေမ်နှုန်ဵြဖင်ဴ (၁၁) ကြိွေမ် ေရာင်ဵချခဴဲေသာ်လည်ဵ ဧမပီလတွင် ြွေျင်ဵပြပုလုပ်သည်ဴ ေလလဳပဲွ 

တွင် ဘဏ်/ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵမှ ေလလဳဝင်ေရာြွေ်ြခင်ဵ မရိှခဲဴပါ။ 
 

၃၅။ လစဉ် အစိုဵရေငတွိုြွေ်လြွေ်မှတ်နှငဴ် အစိုဵရေငွတိုြွေ်စာချုပ်မျာဵေရာင်ဵ ချရာတွင် ယခင်လ 

ြွေုန်ဆုဳဵသညဴ်အချနိ်ရှ ိ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအပ်ေငွစာရင်ဵ၏ အေြခအေနအေပါ်မူတည်၍     

လည်ဵေြွောင် ၊ဵ ြပည်ေထာင်စုအဆင်ဴ  ဌာန/အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ ေငွသာဵစီမဳချြ်ွေ (ခန့်မှန်ဵ) အေပါ်မူတည်၍ 

လည်ဵေြွောင်ဵ ၊ လအလိုြွေ် အစိုဵရေငွေချဵသြွေ်ေသခဳလြွေ်မှတ်မျာဵ ြပန်လည်ေရွဵနုတ်မည်ဴပမာဏ 

ေပါ်မူတည်၍လည်ဵေြွောင်ဵ  ြပည်ေထာငစ်ုလွှတ်ေတာ်ြွေ အတညြ်ပုထာဵသည်ဴ အမျာဵဆုဳဵေချဵယူ 

နိုငသ်ည်ဴပမာဏအတွင်ဵ  ေရာင်ဵချနိုငခ်ဲဴပါသည်။ 
 

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵ ေအပ်ေငွစာေင်ဵ၏ လုိေငွြဖည်ဴဆည်ဵြှု 
 

၃၆။ ၂၀၂၀−၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအပ်ေငွစာရင်ဵ၌ ြပည်တွင်ဵမှ ေငွေချဵ 

ယူြခင်ဵြဖင်ဴ အသာဵတင်ြဖည်ဴဆည်ဵမှုပမာဏမှာ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 
 

 (ြွေျပ်ဘီလီယဳ) 

စဉ ် အေကြွောင်ဵအရာ ေရာင်ဵချြခင်ဵ ေရွဵနုတ်ြခင်ဵ 
အသာဵတင် 

ြဖည်ဴဆည်ဵမှု 

ပါဝင်မှု 

ရာခုိင်နှုန်ဵ 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅=(၃-၄) ၆ 

၁ အစိုဵေေငွတိုြ်ွေစာချုပ်ြျာဵ ၂,၃၆၀.၅ ၁,၂၄၇.၅ ၁,၁၁၃.၀ ၁၂.၀% 

 - ေလလဳစနစ်မတိုင်မီ - ၁၃၉.၉ (-) ၁၃၉.၉ (-)၁.၅% 

 - ေလလဳစနစ်ြဖငဴ်ေရာင်ဵချြခင်ဵ ၂,၃၆၀.၅ ၁, ၁၀၇.၆ ၁,၂၅၂.၉ ၁၃.၅% 

၂ အစိုဵေေငွတိုြ်ွေလြွေ်ြှတ်ြျာဵ ၂၁,၆၈၄.၀ ၁၃,၅၀၆.၃ ၈,၁၇၇.၇ ၈၈.၀% 

 - ေလလဳစနစ်ြဖငဴ်ေရာင်ဵချြခင်ဵ ၁၀,၇၉၃.၅ ၁၁,၅၉၈.၄ (-)၈၀၄.၉ (-)၈.၇% 

 - ဗဟိုဘဏ်သ့ုိေရာင်ဵချြခင်ဵ ၁၀,၈၉၀.၅ ၁,၉၀၇.၉ ၈,၉၈၂.၆ ၉၆.၇% 

စုစုေပါင်ဵ ၂၄,၀၄၄.၅ ၁၄,၇၅၃.၈ ၉,၂၉၀.၇ ၁၀၀ % 
 

 

၃၇။ ၂၀၂၀−၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ြပည်ေထာငစ်ုအစိုဵရအပ်ေငွစာရင်ဵ ၏ လိေုငွြဖည်ဴဆည်ဵ 

ရာ၌ ြမန်မာနိုင်ငေဳတာ်ဗဟိုဘဏ်သ့ုိ ေငွတိုြွေ်လြွေ်မှတ်မျာဵေရာင်ဵ ချြခင်ဵ  တစ်နည်ဵအာဵြဖငဴ် 

ြမန်မာနိုင်ငေဳတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ေငွေချဵယြူခင်ဵ မှာ အမျာဵဆုဳဵြဖစ်မပီဵ ရာခိုင်နှုန်ဵအာဵြဖငဴ် ၉၆.၇% 

ြဖစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀−၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵအေနြဖင်ဴ ေငွြဖစ်လွယ်ေသာ 

သြွေ်တမ်ဵတိုသည်ဴ အစိုဵရေငွတိုြွေ်လြွေ်မှတ်မျာဵြွေိုသာ ပိုမိုဝယ်ယူေသာ်လည်ဵ ေရွဵနုတ်မညဴ်  

ပမာဏ ြပည်ဴမေီအာင် ေရာင်ဵချနိုငြ်ခင်ဵ မရိှသည်ြွေို ေတွ့ရှရိပါသည်။  
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ြပည်တင်ွဵေချဵေငွြျာဵအေပါ် နိုင်ငဳေတာ်ြွေြွေျခဳေသည်ဴ အတိုဵစေိတ ်
 

၃၈။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ေဈဵြွေွြွေ်ြွေ သတ်မှတ်သည်ဴအတိုဵနှုန်ဵြဖငဴ် ေရာင်ဵချလျြွေ်ရိှြခင်ဵ၊ ြမန်မာ 

နိုငင်ေဳတာ်ဗဟိုဘဏ်သုိ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်မှစတင၍် ပျမ်ဵ မျှေဈဵြွေွြွေ် အတိုဵနှုန်ဵ 

(Average Market Auction Rate) ြဖငဴ် ေပဵေချရြခင်ဵ ၊ ြပည်ေထာင်စု၏ဘတ်ဂျြွေ်မှာ နှစ်စဉ် 

လိေုငွြဖစ်ေပါ်လျြွေ်ရိှသြဖငဴ် ၎င်ဵလိုေငွြွေို ြဖည်ဴဆည်ဵေပဵေနရြခင်ဵ ၊ ယခင်ြမန်မာနိုငင်ေဳတာ်ဗဟို 

ဘဏ်ထဳမှရယူထာဵသည်ဴ ေ ြွေဵေဟာင်ဵ မျာဵအာဵ ေရွဵနုတ်နိုင်မှုမရိှေသဵြခင်ဵစသည်တို့ေကြွောငဴ် 

နိုငင်ေဳတာ်ြွေြွေျခဳရသည်ဴ ြပည်တွင်ဵေချဵေငွအေပါ် ေပဵေချရသည်ဴအတိုဵစရိတ်မှာ နှစ်စဉ်ြမင်ဴတြွေ် 

လျြွေ်ရှိပါသည်။  
 

၃၉။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အထိ ြပည်တွင်ဵ ေ ြွေဵမမီ 

အေပါ် ေပဵရသည်ဴအတုိဵနှင်ဴ စီမဳခန့်ခဲွမှုစရိတ်မှာ ေအာြ်ွေပါအတုိင်ဵြဖစ်ပါသည်- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၄၀။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ြပည်တွင်ဵအတုိဵနှင်ဴ စီမဳခန့်ခဲွမှုစရိတ် ြွေျပ် ၂,၂၈၃.၉၆၉ 

ဘီလီယဳအနြ်ွေ ြမန်မာနုိင်ငဳေတာ်ဗဟုိဘဏ်မှ ေချဵယူထာဵသည်ဴအေပါ် အတုိဵနှင်ဴစီမဳခန့်ခဲွမှုစရိတ် 

မှာ ြွေျပ် ၉၈၉.၂၂၁ ဘီလီယဳ ရိှပါသည်။ ၎င်ဵအနြ်ွေ ေ ြွေဵေဟာင်ဵ ြွေျပ် ၇,၆၄၃.၅၀၉ ဘီလီယဳ 

အေပါ်ေပဵရသည်ဴ အတုိဵနှင်ဴ စီမဳခန့်ခဲွမှုစရိတ်မှာ ြွေျပ် ၃၁၀.၂၁၈ ဘီလီယဳြဖစ်မပီဵ ရာခုိင်နှုန်ဵအာဵြဖငဴ် 

စုစုေပါင်ဵ၏ ၁၄% ခန့်ရိှပါသည်။ 
 

၄၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် အစိုဵရေငွတိုြွေ်လြွေ်မှတ်၊ ေငွတိုြွေ်စာချုပ်မျာဵ၏ 

Weighted Average Rate အာဵ ေအာြွေ်ပါပုဳြွောဵချပ်ြဖငဴ် ေဖာ်ြပအပပ်ါသည်- 
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၄၂။ အထြွေ်အပုိဒ် ၄၁ ပါ အစိုဵရေငွေချဵသြွေ်ေသခဳလြွေ်မှတ်မျာဵ၏ Weighted Average Rate 

မျာဵြွေိုေလဴလာကြွေည်ဴပါြွေ အစိုဵရေငွတိုြွေ်လြွေ်မှတ်၏ သြွေ်တမ်ဵအလုိြွေ် အတိုဵနှုန်ဵမျာဵမှာ  

ြွေွာြခာဵမှုမရိှပါ။ အစိုဵရေငွတိုြွေ်စာချုပ်၏ သြွေ်တမ်ဵအလုိြွေ် အတိုဵနှုန်ဵမျာဵမှာ ဘဏ္ဍာနှစ် အစ 

ပိုင်ဵတွင်သာ ြွေွာြခာဵမှုရိှသည်ြွေို ေတွ့ရှရိပါသည်။ ၂၀၂၀ြပည်ဴနှစ်၊ ေမလမစှ၍  အတိုဵနှုန်ဵမျာဵ 

ေလျှာဴချရန် ေဆာငရွ်ြွေ်ေသာလ်ည်ဵ ေစျဵြွေွြွေ်အေြခအေနအရ အတိုဵနှုန်ဵအနည်ဵ ငယ်သာေလျှာဴ 

ချနိုင်ခဲဴပါသည်။ 
 

၄၃။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် အစိုဵရေငွေချဵသြွေ်ေသခဳလြွေ်မှတ်မျာဵအာဵ အဖဲွ့ 

အစည်ဵအလုိြွေ် ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှုအေြခအေနမှာ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

 

၄၄။ အဖဲွ့အစည်ဵအလိြုွေ်ရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵတွင ် အစိုဵရေငွတိုြွေ်လြွေ်မှတ်မျာဵြွေို နိုငင်ေဳတာ် 

ပိုင်ဘဏ်မျာဵြွေ အမျာဵဆုဳဵဝယ်ယူမပီဵ အစိုဵရေငွတိုြွေ်စာချုပ်မျာဵြွေိုမူ ပုဂ္ဂလြိွေဘဏ်မျာဵြွေ 

အမျာဵဆုဳဵရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳထာဵသည်ြွေို ေတွ့ရှရိပါသည်။ 
 

၄၅။ အစုိဵရေငွေချဵသြ်ွေေသခဳလြ်ွေမှတ်မျာဵအာဵ သြ်ွေတမ်ဵအလုိြ်ွေေရာင်ဵချခဴဲသည်ဴ အေြခအေန  

မှာ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည်- 
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၄၆။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် အစိုဵရေငွေချဵသြွေ်ေသခဳလြွေ်မှတ်မျာဵ၏ ေရာင်ဵချခဲဴမှု 

အေြခအေနမှာ (၃)လ သြွေ်တမ်ဵရိှ အစိုဵရေငွတိုြွေ်လြွေ်မှတ်မျာဵအာဵ အမျာဵဆုဳဵေရာင်ဵ ချခဲဴရမပီဵ 

အစုိဵရေငွတုိြ်ွေစာချု ပ်တွင် သြ်ွေတမ်ဵရှည်သည်ဴ(၅)နှစ် သြ်ွေတမ်ဵြုိွေ ဝယ်ယူမှုအမျာဵဆဳုဵြဖစ်ေကြွောင်ဵ 

ေတွ့ရှိရပါသည်။ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူမျာဵအေနြဖငဴ် ေငွြဖစ်လွယ်သညဴ် ြွောလတိုအစိုဵရေငွတိုြွေ်လြွေ် 

မှတ်မျာဵြွေိုသာ ပိုမုိရင်ဵ နှီဵြမှုပ်နှဳကြွေသည်ြွေို ေတွ့ရှရိပါသည်။  
 

ဘဏ္ဍာေေဵနှစ်အလုိြ်ွေ ြပည်တင်ွဵေ ြွေဵမြီအေြခအေန 
 

၄၇။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်မှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အထိ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ် 

ြွေုန်ဆုဳဵသည်ဴအချနိ်ရှိ ြပည်တွင်ဵေ ြွေဵမမီအေြခအေနမှာ ေအာြွေ်ပါအတိုင်ဵ ြဖစ်ပါသည်- 

  (ြွေျပ်ဘီလီယဳ) 

စဉ် အေကြွောင်ဵအော ၃၀-၉-၂၀၁၉ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ၃၀-၉-၂၀၂၁ 

၁ အစုိဵရေငွတုိြ်ွေစာချုပ် ၇,၀၉၂.၀ ၉,၅၇၂.၅ ၁၀,၆၈၅.၅ 

၂ အစုိဵရေငွတုိြ်ွေလြ်ွေမှတ် ၃,၀၂၀.၇ ၅,၁၅၉.၃ ၄,၃၅၄.၄ 

၃ ဗဟုိဘဏ်သ့ုိ ေရာင်ဵချြခင်ဵ ၁၅,၁၃၁.၀ ၁၅,၈၆၆.၀ ၂၄,၈၄၈.၆ 

 စုစုေပါင်ဵ ၂၅,၂၄၃.၇ ၃၀,၅၉၇.၈ ၃၉,၈၈၈.၅ 

 တုိဵတြ်ွေြှုနှုန်ဵ - ၂၁.၂၁% ၃၀.၃၆% 
 

 

၄၈။ အထြွေ်ေဖာ်ြပပါဇယာဵအရ ြပည်တွင်ဵေ ြွေဵမမီအေြခအေနအာဵ ယခငဘ်ဏ္ဍာနှစ်ြွေုန်ရှိ 

အေြခအေနနှင်ဴ နှိုင်ဵယှဉ်ပါြွေ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရြ်ွေေန့တွင် ၂၁.၂၁%၊ ၃၀-၉-၂၀၂၁ ရြ်ွေေန့တွင် ၃၀.၃၆% 

တုိဵတြ်ွေလာပါသြဖင်ဴ ြပည်တွင်ဵေ ြွေဵမမီတုိဵတြ်ွေမှုနှုန်ဵမှာ တြဖည်ဵြဖည်ဵြမင်ဴတြ်ွေလျြ်ွေရိှပါသည်။ 
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အပုိင်ဵ (ဃ) 
 

အစိုဵ ေြွေ ေငွထုတ်ေချဵြခင်ဵနင်ဴှ ထပ်ဆင်ဴေငွထုတ်ေချဵြခင်ဵ 
 

၄၉။ ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒ၊ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ နိုငင်ေဳတာ်ြွေိုယ်စာဵ စီမဳြွေိန်ဵနှငဴ်  

ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာနြွေ ြပည်ပေချဵေငွမျာဵြွေို တာဝန်ခေဳချဵယမူပီဵ သြွေ်ဆိုငရ်ာြပည်ေထာငစု် 

ဝန်ကြွေီဵဌာနမျာဵနှငဴ် တိုင်ဵေဒသကြွေီဵ/ ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့မျာဵသ့ုိ ထပဆ်ငဴ်ထတု်ေချဵြခင်ဵ ြွေိ ု

ေဆာငရွ်ြွေ်လျြွေ်ရိှပါသည်။ စီမဳြွေိန်ဵနှင်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြွေီဵဌာနသည် ဂျပန်နိုင်ငဳ၊ JICA မှ အေသဵ 

စာဵနှငဴ် အလတ်စာဵစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွြွေ် ေချဵေငပွမာဏ ဂျပန်ယန်ဵ ၁၅ ဘီလီယဳြွေို 

ရယူခဲဴမပီဵ ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်သ့ုိ ထပဆ်ငဴ်ထုတ်ေချဵခဲဴပါသည်။ အဆိုပါစီမဳြွေနိ်ဵေဆာငရ်ွြွေ်ရန် 

စီမဳြိွေန်ဵနှင်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြီွေဵဌာနြုိွေယ်စာဵ ေငွတုိြ်ွေဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်တ့ုိအကြွောဵ 

ေငွေရဵေကြွေဵေရဵဆိုငရ်ာ စီမဳခန့်ခွဲမှုသေဘာတူစာချုပ်ြွေို  ၁၉-၁-၂၀၂၁ ရြွေ်ေန့တွင်  လြွေ်မှတ် 

ေရဵထိုဵခဲဴပါသည်။ 
 

အစိုဵေ၏အာြခဳချြ်ွေ  
 

၅၀။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အထိ အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵ သ့ုိမဟုတ် ပုဂ္ဂလြိွေ 

စီမဳြွေိန်ဵမျာဵသ့ုိ နိုငင်ေဳတာ်ြွေ အာမခဳချြွေ် ထုတ်ေပဵထာဵြခင်ဵ  မရိှေသဵပါ။ 

သဳုဵသပ်ချြ်ွေ  

၅၁။ ၂၀၁၉ ခနုှစ်၊ ြွောလလတ်ေ ြွေဵမမီစီမဳခန့်ခွဲမှုမဟာဗျူဟာပါ အစိုဵရေ ြွေဵမမီဆိုင်ရာေဆာင် 

ရွြွေ်ရမည်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵနှင်ဴအညီ နိုငင်ေဳတာ်ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြွေ်ေစရန် စီမဳြွေိန်ဵမျာဵအတွြွေ် ြပည်ပ 

မ ှ သြွေ်သာေသာေချဵေငမွျာဵြွေို ဦဵစာဵေပဵရယူခဲဴပါသည်။ စီမဳြွေိန်ဵအမျာဵစုမှာ ေချဵေငထွုတ်ယူ 

သဳုဵစွဲဆဲြဖစ်ြခင်ဵ နှင်ဴ အရင်ဵ ြပန်လည်ေပဵဆပ်မှုမရိှေသဵြခင်ဵ တို့ေကြွောငဴ် ြပည်ပေ ြွေဵမမီလြွေ်ြွေျန် 

မှာ တိုဵြမငဴလ်ာြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ သ့ုိရာတွင် ၁-၂-၂၀၂၁ ရြွေ်ေန့မှစ၍ မမီရှင်နိုငင်ဳအချ ို့ (အာရှဖွဳ့ မဖိုဵ 

ေရဵဘဏ်၊ ြွေမ္ဘာဘဏ်၊ ဥေရာပနိုငင်မဳျာဵ) ြွေ ြမန်မာနိုင်ငသိဳု့ ေချဵေငထွုတ်ေပဵမှုြွေို ယာယီရပ်ဆိုင်ဵ  

ထာဵသြဖငဴ် အဆိုပါမမီရှင်နိ ုင်ငဳ/ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ေချဵေငွထပ်မဳထုတ်ယူ၍မရြခင်ဵေကြွောငဴ်   

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ထုတ်ယူသဳုဵစွဲမှုေလျာနဴည်ဵသွာဵပါသည်။  
 

၅၂။  ြွေိုဗစ-်၁၉ ြွေူဵစြွေ်ြမန်ေရာဂါေကြွောငဴ် စီဵပွာဵေရဵထိခိုြွေ်မှုမျာဵြွေို ြွေုစာဵနိုင်ရန်အတွြွေ်   

G-20 နိုငင်မဳျာဵနှင်ဴ ပဲရစ်ြွေလပန်ိုငင်မဳျာဵြွေ ြပုလုပ်သည်ဴ ေ ြွေဵမမီေရွ့ှေ ဆိုင်ဵ သည်ဴအစီအစဉ် (Debt 

Service Suspension Initiative-DSSI)ြွေို ြမန်မာနိုင်ငဳြွေ ပါဝင်ေဆာင်ရွြွေ်ခဲဴသြဖငဴ် ေချဵေငွ    

ေပဵဆပ်ရမည်ဴြွောလြုိွေ တုိဵြမှင်ဴနုိင်ခဴဲပါသည်။ သ့ုိေသာ် ေချဵေငွေပဵဆပ်ရမည်ဴြွောလ တုိဵြမှင်ဴခဴဲြခင်ဵ၊ 
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မူလအရင်ဵနှငဴ် အတိုဵေပါင်ဵ၍ ေပဵဆပ်ရမညဴ် အရင်ဵအြဖစ် သတ်မှတ်တွြွေ်ချြွေ်ြခင်ဵတို့ေကြွောငဴ် 

အတိုဵေပဵရသည်ဴ ပမာဏလည်ဵ ပိုမုိလာသည်ြွေို ေတွ့ရှရိပါသည်။  
 

၅၃။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်တွင် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ြွေဲဴသ့ုိ  ြပည်ေထာငစ်ု 

အစိုဵရအပ်ေငွစာရင်ဵ၏လုိေငွအာဵ ြပည်တွင်ဵမှေချဵေငွသာမြွေ ြပည်ပမှလည်ဵ ေချဵေငွရယူ၍ ြဖည်ဴ 

ဆည်ဵခဲဴပါသည်။  
 

နဂိုဳဵ 
 

၅၄။ နိုငင်ေဳတာ်၏ ဘဏ္ဍာေငွလိအုပ်ချြွေ်အရ ြပည်ပမှ ေချဵေငမွျာဵရယူရာတွင် သြွေ်သာေသာ 

ေချဵေငွမျာဵရယူရန်ြဖစ်မပီဵ ေချဵေငွြပန်လည်ေပဵဆပ်ရန်ြွေိုလည်ဵ  ကြွေိုတင်စီစဉ်ထာဵရှိရမည်ြဖစ် 

ပါသည်။ ြပည်ပေချဵေငွြဖင်ဴ ေဆာင်ရွြ်ွေသည်ဴစီမဳြိွေန်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ အေြွောင်အထည်ေဖာ်မ 

ေဆာင်ရွြ်ွေမီ ကြွေိုတငေ်လဴလာဆန်ဵစစ်ရန်နှငဴ် အေြွောင်အထည်ေဖာ်စဉ်ြွောလတွင် စနစ်တြွေျ 

ကြီွေဵကြွေပ်ရန်လုိ အပ်ပါသည်။ စီမဳြိွေန်ဵ/ လုပ်ငန်ဵမျာဵမပီဵစီဵပါြွေ ေရရှည်တည်တဴဳခုိင်မမဲေစရန်အတွြ်ွေ 

အစီအမဳမျာဵ ချမှတ်၍ ေဆာငရ်ွြွေ်သွာဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
 

၅၅။ နိုငင်ေဳတာ်အေနြဖင်ဴ ရေငမွျာဵတိုဵတြွေ်ရရိှရန်ကြွေိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွြွေ်ြခင်ဵ ၊ အသဳုဵစရိတ်မျာဵ 

စိစစ်သဳုဵစဲွြခင်ဵနှင်ဴ ြပည်တွင်ဵအရင်ဵအနီှဵေဈဵြွွေြ်ွေဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတြ်ွေေအာင် ကြိွေုဵပမ်ဵေဆာင်ရွြ်ွေြခင်ဵ 

တို့ြွေို စဉ်ဆြွေ်မြပတ် ေဆာငရ်ွြွေ်သွာဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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နှစအ်လုိြ်ွေ ေငွေကြွေဵအြျ ိုဵစာဵြျာဵ၏ ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵ 

စဉ် ေငွေကြွေဵအြျ ိုဵအစာဵ ၃၀-၉-၂၀၁၉ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ၃၀-၉-၂၀၂၁ 

  ၁ ေငွေကြွေဵလျှင်ညီြျှေသာအေြေိြွေန်ေဒါ်လာ       

၁ Australian dollor (AUD) ၀.၆၇၄၉၀ ၀.၇၁၀၈၀ ၀.၇၂၀၆၀ 

၂ Euro (EUR) ၁.၀၈၈၉၀ ၀.၁၇၀၈၀ ၁.၁၅၇၉၀ 

၃ U.K. pound sterling (GBP) ၁.၂၃၀၁၀ ၁.၂၈၃၂၅ ၁.၃၄၃၅၀ 

၄ Special Drawing Right(SDR) ၁.၃၆၃၃၁ ၁.၄၀၇၅၇ ၁.၄၀၈၈၇ 

  ၁ အေြေိြွေန်ေဒါ်လာလျှင်ညီြျှေသာေငွေကြွေဵ       

၅ Canadian dollor (CAD) ၁.၃၂၄၃၀ ၁.၃၃၃၉၀ ၁.၂၇၄၁၀ 

၆ Chinese yuan (CNY) ၇.၁၂၉၂၀ ၆.၈၀၈၆၀ ၆.၄၆၃၄၀ 

၇ Danish krone (DKK) ၆.၈၅၆၆၀ ၆.၃၅၉၉၀ ၆.၄၂၂၀၀ 

၈ Japanese yen (JPY) ၁၀၇.၉၅၀၀၀ ၁၀၅.၇၉၀၀၀ ၁၁၁.၉၁၀၀၀ 

၉ Korean won (KRW) ၁၂၀၁.၃၀၀၀၀ ၁၁၇၃.၅၀၀၀၀ ၁၁၈၄.၉၀၀၀၀ 

၁၀ Norwegian krone (NOK) ၉.၀၈၇၄၀ ၉.၄၈၁၄၀ ၈.၇၇၈၈၀ 

၁၁ Swedish krona (SEK) ၉.၈၀၄၇၀ ၈.၉၈၈၃၀ ၈.၇၉၁၁၀ 

၁၂ Swiss franc (CHF) ၀.၉၉၅၃၅ ၀.၉၂၂၀၀ ၀.၉၃၆၄၅ 

၁၃ Thai baht (THB) ၃၀.၅၇၅၀၀ ၃၁.၆၆၄၀၀ ၃၃.၈၉၇၀၀ 

၁၄ Saudi Arabian riyal (SAR) ၃.၇၅၀၀၀ ၃.၇၅၀၀၀ ၃.၇၅၀၀၀ 

          
 

 

ြှတ်ချြ်ွေ။ https://www.imf.org/ ဝြ်ွေဘ်ဆုိြ်ွေြှ နုိင်ငဳြခာဵေငွလဲလှယ်နှုန် ြဵဖင်ဴ တွြ်ွေချြ်ွေထာဵပါသည်။ 

 

 

 

 

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) 

IMF  - International Monetary Fund 

   (အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာေငွေကြွေဵရန်ပဳုေငွအဖဲွ့) 

JICA  - Japan International Cooperation Agency 

   (ဂျပန်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွြ်ွေေရဵေအဂျင်စီ) 

IFAD  - International Fund for Agricultural Development 

   (အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာစုိြ်ွေပျ ိုဵေရဵဖဳွ့မဖိုဵတုိဵတြ်ွေမှုရန်ပဳုေငွအဖဲွ့)  

OPEC  - Organization of Petroleum Exporting Countries 

   (ေရနဳတင်ပ့ုိေရာင်ဵချေသာ နုိင်ငဳမျာဵအဖဲွ့) 

NEDA - Neighboring Countries Economic Development Cooperation Agency 

(အမိ်နီဵချင်ဵနိုင်ငမဳျာဵ စီဵပွာဵေရဵဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြွေ်မှု ပူဵေပါင်ဵေဆာငရွ်ြွေ်ေရဵ 

အဖဲွ့အစည်ဵ) (အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ) 

DSSI  - Debt Service Suspension Initiative 

   ေ ြွေဵမမီေရွှေ့ဆုိင်ဵြခင်ဵအစီအစဉ် 
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အစုိဵေ၏ေ ြွေ မဵြီဆုိင်ော နှစ်ပတ်လည်အစီေင်ခဳစာပါ အချြ်ွေအလြ်ွေြျာဵနှင်ဴပတ်သြ်ွေ၍ 

ေအာြ်ွေပါလိပ်စာသ့ုိ စဳုစြ်ဵနုိင်ပါသည်- 
 

ရဳုဵလိပ်စာ: ရဳုဵအြှတ် (၃၄)၊  ေ ြွေ မဵြီြူဝါဒနှင်ဴ ဆန်ဵစစ်ေေဵဌာနစု၊ ေ ြွေ မဵြီစီြဳခန့်ခဲွြှုဌာနခဲွ၊ 

ေငွတုိြ်ွေဦဵစီဵဌာန၊  စီြဳြိွေန်ဵနှင်ဴဘဏ္ဍာေေဵဝန်ကြီွေဵဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်။ 

ဖုန်ဵနဳပါတ်: ၀၆၇- ၃၄၁၀၁၇၁  

၀၆၇-၃၄၁၀၁၇၂  
 

ဤအစီေင်ခဳစာြုိွေ ေအာြ်ွေပါ website တွင်လည်ဵ ြူွေဵယူနုိင်ပါသည်- 

Website: www.mopf.gov.mm 

 

 

http://www.mopf.gov.mm/

