
 

က ိုရ ိုနာ ဗ ိုင််းရပ်စ်က ကာင  ်

စ ်းပ ာ်းကရ်းအကပေါ် သက်ကရာက်မှုက ို 

ပပညသ်နူငှ  ်အစ ို်းရက ဘယ်ပ ို၊ 
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က ိုရ ိုနာ ဗ ိုင််းရပစ်က် ကြောင ် စ ်းပ ြော်းကရ်းအကပေါ် သကက်ရြောက်မှုက ို ပပည်သူနှင ် 

အစ ို်းရက ဘယ်ပ ို၊ ဘယ်နည််းန ဲ့ တ ိုဲ့ပပန်သင သ်လ ?1 

 

 

 

၂၀၂၀ ပြည ်နှစ်၊ မတ်လ (၂၅) ရက် 

 

 

သူရိန်လွင ်

 

 

 

 

 
 
 

ဆက်သ ယ်ရန ်
အမတှ် (အအ/၆)၊ ဝဂ္ဂီရြ်ိသာလမ််း၊ ကမာရတွ်မမိ ြို့နယ်၊ ရနက်ုန်တိငု််းအေသကကီ်း။ 

ဖုန််း - ၀၉ ၄၂၀၅၂၃၁၀၇၊ ၀၉ ၄၂၀၁၀၇၄၅၇ 
အီ်းအမ်းလ် - contact.inyaeconomics@gmail.com 

ဝကဘ််ဆုိက ်- www.inyaeconomics.com 
အဖ ဘွတစ်် - www.facebook.com/inyaeconomics 

                                                           
1 ယခုအလ လာမှုတွင ်ြါရှိအသာ အလ လာ ဆန််းစစ်ချက်မျာ်း၊ သ ု်းသြ်ချက်မျာ်းနှင  ်အကက  ပြ ချက်မျာ်းသည် အရ်းသာ်းသူ၏ အပမင်မျာ်းသာပဖစ်မြ်ီး 

အင််းလျာ်းအဘာဂ္အေေ၊ အင််းလျာ်းအဘာဂ္အေေ၏ ေါရိုက်တာ ဘတု်အဖွ ြို့၊ ဝန်ထမ််းမျာ်းနှင ် အင််းလျာ်းအဘာဂ္အေေ၏ မိတဖ်ွ ြို့ 

အဖွ ြို့အစည််းမျာ်းတိုို့၏ အပမင်မျာ်းကိ ုကိယု်စာ်းမပြ အြ။ 

mailto:contact.inyaeconomics@gmail.com
http://www.inyaeconomics.com/
http://www.facebook.com/inyaeconomics
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၁။ တရတု်နိငု်င ရိှ ၉ ခအုပမာက် လူဦ်းအရ အထူထြ်ဆ ု်း မမ ိြို့ပဖစသ်ည  ် ဝဟူနမ်မ ိြို့မှ ြင်လယ်စာအရာင််းချသည ် 

အ ်းတစ်ခမှုသည် တိရစဆာနမ်ျာ်း၊ ထုိို့မှတစ်ဆင ် လူသာ်းမျာ်းသုိို့ကူ်းစက်မြီ်း လူလူချင််းပြနလ်ည်ကူ်းစက်အသာ 

အသက်ရှုလမ််းအ ကာင််းဆုိင်ရာအရာဂ္ါသစက်ို ၂၀၁၉ ေီဇငဘ်ာလကုနတ်ွင် စတငအ်တွြို့ရှခိ  ြါသည် (WHO, 2020)။  

၂။ ပမနမ်ာနိငု်င သည် ၂၀၂၀ခနုှစ်၊ အဖအဖာ်ဝါရလီတငွ် ဂ္မ်ဘီယာနိုငင် မ ှ အပြည်ပြညဆုိ်င်ရာတရာ်းရ ု်း၌ 

ပမနမ်ာနိုငင် အာ်း တရာ်းစွ ဆုိမှုကို ပမနမ်ာအစို်းရအအနပဖင  ်ကကိ ်းစာ်းအပဖရှင််းခ  မြီ်းအနောက်ြိငု််း အဖအဖာ်ဝါရလီလယ်မှစ၍ 

တရတု်နိငု်င မှ အကျာင််းသာ်းမျာ်းကို အထူ်းအလယာဉပ်ဖင  ် ပြနလ်ည်အခေါ်ချနိအ်ထိ အဆုိြါ ကူ်းစက်အရာဂ္ါအအြေါ် 

အစာင ် ကည ်၍ ပြင်ဆင်ခ  ြါသည်။ 

၃။ ၁၁ရကအ်နို့ မတ်လ ၂၀၂၀ခုနစှ်တငွ ် ကမ္ာ ကျန််းမာအရ်းအဖွ ြို့က ကမ္ာလ ု်းဆုိင်ရာ 

ကြ်အရာဂ္ါအပဖစအ် ကညာခ  သည ်အတကွ် ပြည်သူသုိို့ ြန် ကာ်းချကက်ို မတ်လ ၁၃ရက်အနို့၊ ၂၀၂၀ခုနစှတ်ွင် 

နိုင်င အတာ်သမမတရ ု်းမှ ထုတ်ပြန်ခ  သည်။ အဆိုြါ ထုတ်ပြန်ချကအ်နောက်ြုိင််းတငွ် ပမနမ်ာအစို်းရမှ ကူ်းစကအ်ရာဂ္ါကို 

ကာကယွ်ရန် အစွမ််းကုန ် အရှနိ်ပမင ်လုြ်အဆာင်ခ  ြါသည်။ သမမတရ ု်းမှ ပြည်သူမျာ်းသုိို့ ြန် ကာ်းလ ာထကွမ်ြ်ီး 

အနောက်ြုိင််း ပြည်သူမျာ်း၏ စို်းရမ်ိမှုလွန်စာွ ပမင တ်က်လာမြ်ီး၊ အ ်းဝယ်စငတ်ာမျာ်းတငွ် လူသ ု်းကုန်ြစစည််းမျာ်း 

ပြတ်လြ်မှုပဖစအ်စသည်အထိ ဝယ်ယူမှုမျာ်းပဖစအ်ြေါ်ခ  အသာ်လည််း အနောက်ြုိင််းတွင် ပြနလ်ည်တည်မငိမ်ခ  ြါသည။် 

အချ ိြို့အသာ စာ်းသ ု်းကုန ်ြစစည််းမျာ်းမှာ အ ်းတက်ခ  ြါသည်။  

၄။ ထုိို့အနောက် မတ်လ ၁၃ရက်အနို့တွင် Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ကာကွယ်၊ ထိန််းချ ြ် ကုသအရ်း 

အမျ ိ်းသာ်းအဆင ် ေဟိအုကာမ်တီ၊ Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) အ ကာင ် ပဖစအ်ြေါ်လာနိငု်သည ် 

စီ်းြွာ်းအရ်းအရ သက်အရာက်မှုမျာ်းအအြေါ် ကုစာ်းအရ်း လုြ်ငန််းအကာ်မတီတိုို့ကိ ု အသီ်းသီ်းဖွ ြို့စည််းခ  မြီ်း၊ 

ေဟိုဘဏ်မှလည််း တစ်နစှ်လျှင်အတို်းနှုန််း ၁၀ရာခိငု်နှုန််းမှ ၈.၅ရာခိငု်နှုန််းသုိို့ (မတ်လ ၂၄အနို့အထိ) 

အလျှာ ချပခင််းမျာ်းပဖင ် စီ်းြွာ်းအရ်းအရ ထိခိုက်မှုမျာ်းကိ ုကာကွယ်နိငု်ရန် လုြ်အဆာင်ခ  ြါသည်။  

၅။ နိုငင် အတာ်၏ အတိုင်ြင်ခ ြုဂ္ဂိ လ် အေေါ်အအာင်ဆန််းစ ုကည်က  ၂၀၂၀ပြည ်နစှ်၊ မတ်လ ၁၆ရက်အနို့တွင ်“အစို်းရက 

ဘယ်လုိအကာင််းမွန်တ   အစအီစဉ်အတွြ  ချမှတ်၊ ချမှတ်၊ အမနှ်တကယ် ထိအရာကအ်အာင်ပမင်ဖိုို့ဆုိရင်၊ ပြည်သူအတွ 

ြူ်းအြါင််းြါဝင်မှ ပဖစမ်ယ်ဆုိတာ ကျွန်မအကကိမ်ကကိမ်အပြာခ  ဖူ်းတ   စကာ်းပဖစြ်ါတယ။် အခ ုCOVID-19န ို့ ြတ်သက်လုိို့ 

ေီစကာ်းကိ ု အထူ်းအအလ်းထာ်းအစလုိြါတယ။် ကျန််းမာအရ်းလုိအြ်ချက်အရ လူစုလူအဝ်း မပဖစအ်အာင ်

လုိကန်ောအဆာင်ရကွ်ဖုိို့မှာ ပြည်သူအတွက အဓိကြါ။ ကျန််းမာအရ်းဝနက်ကီ်းဌာနရ ြို့ ည န် ကာ်းချက်အတွကိ ု

တိတကိျကျလုိကန်ောအရ်းမှာ ပြည်သူအတွက အဓကိြါ။ ယခုလုိအချနိ်အခါမျ ိ်းမှာ မတိကျမမှန်ကန်တ   သတင််းအတွ 

မပြနို့်ြွာ်းအရ်း အဆာင်ရွကရ်ာမှာလည််း ပြည်သူအတွက အဓကိြါ။ အစို်းရမ်ိလွန်မြီ်း၊ ရကိခာစအုဆာင််းအရ်းက  သုိို့အသာ 

မတည်မမငိမ်ပဖစ်အစမယ ် လုြ်ရြ်မျာ်းမပဖစအ်ြေါ်အရ်းမှာလည််း ပြည်သူအတွက အဓိကြါ။ ပြည်သူအတ ွ

အပြည အ်ဝြူ်းအြါင််းအဆာင်ရကွ်မယ်ဆုိရင် ကျွန်မတိုို့ရ ြို့ ကာကယွ်ထိန််းချ ြ်အရ်း အစီအစဉမ်ျာ်းကိ ု

အအာငအ်အာင်ပမငပ်မင် အအကာင်အထည်အဖာ်နိငု်မာှြါ။” ဟ ု သမမတအိမ်အတာ်မှ အပြာ ကာ်းခ  သည် 

(အေေါ်အအာင်ဆန််းစု ကည်, ၂၀၂၀)။ 
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၆။ ပြည်သူမျာ်းဘက်က ဘယ်ြ ု၊ ဘယ်နည််းန ို့ ကုိရုိနော ေိင်ု်းရြစ်အ် ကာင ် စီ်းြွာ်းအရ်းအအြေါ် သက်အရာက်မှုကုိ 

မည်က  သုိို့ တ ပုြန်မလ ? 

ပြည်သူမျာ်းသည် မိမိအသက်ရှင်ရြ်တည်ရန ် လုိအြ်အသာအလုြ်တစ်ခကုို ကျန််းမာအရ်းအအပခအအနအ ကာင  ်

မဟုတ်ဘ  ရြ်ြစ်ပခင််းမျ ိ်း မလုြ်သင ်သလုိ၊ လုိအြ်အသာ ကုန်စည်နငှ ် ဝနအ်ဆာင်မှုမျာ်းကိ ု

ဆက်လက်သ ု်းစွ သင ်သည။် 

ပြည်သူမျာ်းမှ - 

(က) ပြည်သူမျာ်းမှ မလုိအြဘ်  အအပခခ စာ်းသ ု်းကုန်ြစစည််းမျာ်းကို မဝယ်ရန၊် 

(ခ) ဘဏ်မျာ်းတွင် အြန်ှ ထာ်းအသာ ြုိကဆ် မျာ်း မလုိအြ်ဘ  မထုတ်ရန်၊ 

(ဂ္) မလုိအြ်ဘ  သွာ်းလာ ထိအတြွို့ ဆက်ဆ အရ်းမျာ်း မပြ လုြ်ရန်၊ 

(ဃ) ကျန််းမာအရ်းအသိမျာ်းကိ ုအချင််းချင််း ပြနလ်ည် ပဖနို့်ပဖ ်းရန၊် 

(င) ကြ်အရာဂ္ါသည် အရရှည်ြ ုသဏ္ဍာန်သုိို့ အပြာင််းလ လာြါက ပြည်သူမျာ်းမှ အရရညှ်ကက ကက ခ နိုင်ရနအ်တွက် 

အချင််းချင််းအစာင အ်ရာှကရ်န် လုိအြ်ြါသည်။ 

၇။ စီ်းြွာအရ်းလုြ်ငန််းမျာ်းမှ ဘယ်လိုတ ိုု့ပြန်သင ်သလ ? 

ယခငအ်တိငု််း ဝယ်လုိအာ်းမျာ်း မကျသွာ်းအစရန ် တွန််းအာ်းအြ်းကကိ ်းစာ်းြါ။ စီ်းြွာ်းအရ်းလုြ်ငန််းမျာ်း၏ 

ထုတ်ကုနမ်ျာ်းနှင ် ဝနအ်ဆာင်မှုမျာ်းကို စာ်းသ ု်းမျာ်းမှ ဆက်လက ် သ ု်းစွ အနရန်လုိအြ်ြါသည။် 

စီ်းြွာ်းအရ်းလုြ်ငန််းမျာ်းသည ် စီ်းြွာ်းအရ်းအအဆာက်အအ ုအတငွ််း ကုန်ြစစည််းမျာ်းနှင ် ဝနအ်ဆာင်မှုမျာ်းကို 

ထုတ်လုြ်အသာအနရာတွင်ရှြိါသည်။ စီ်းြွာ်းအရ်းလုြ်ငန််းမျာ်း၏ ထုတ်ကုနန်ငှ ် ကနု်ြစစည််းမျာ်းကို စာ်းသ ု်းသူမျာ်းမှာ 

ပြည်သူမျာ်းပဖစမ်ြ်ီး အဆိုြါ စီ်းြွာ်းအရ်းလုြ်ငန််းမျာ်းတွင် ဝငအ်ရာက်လုြ်ကိုငအ်န ကအသာ လုြ်သာ်းမျာ်းသည်လည််း 

၎င််းစီ်းြွာ်းအရ်းလုြ်ငန််းမျာ်း၏ စာ်းသ ု်းသူ ပြည်သူမျာ်းသာ်းပဖစ်ြါသည်။ ထုိို့အ ကာင ် စီ်းြွာ်းအရ်းလုြ်ငန််းမျာ်းအအနပဖင ် 

၎င််းတိုို့၏ အရာင််းလုိအာ်းမကျသွာ်းအစရန် တစ်ဖကတ်ွင် ၎င််းတိုို့၏ စာ်းသ ်ုးသူမျာ်းမှ အရင်အတိုင််း 

ြ ုမှန်ဝယ်ယအူနအစဖုိို့ရန ် ကကိ ်းစာ်းရန ် လုိအြြ်ါသည်။ ထုိသုိို့ကကိ ်းစာ်းရပခင််းသည် ၎င််းတိုို့၏ 

စီ်းြွာ်းအရ်းလုြ်ငန််းအတွကသ်ာမက စီ်းြွာ်းအရ်းအအဆာကအ်အ ုတစ်ခလု ု်းကိုြါ အကျ ိ်းသက်အရာက်မှုရိှအစြါသည်။ 

အလုြ်ရိှပခင််းအ ကာင ် အိမ်အထာင်စုမျာ်း၌ ဝင်အငွအသချာရှိပခင််းသည် စီ်းြွာ်းအရ်းလုြ်ငန််းမျာ်း၏ ထုတ်ကုနမ်ျာ်းနငှ ် 

ဝနအ်ဆာင်မှုမျာ်းကို ဝယ်ယအူစဖုိို့ရာ အအထာက်အကပူဖစသ်လုိ၊ ထုိသုိို့ဝယ်ယပူခင််းပဖင ် စီ်းြွာ်းအရ်းလုြ်ငန််းမျာ်း 

ဆက်လက်တည်တ  ပခင််းသည ် အဆိုြါစီ်းြွာ်းအရ်းလုြ်ငန််းမျာ်းတွင် လုြ်ကိုငအ်န ကအသာ လုြ်သာ်းမျာ်း၏ 

ဝင်အငွကိုလ  အသချာအစသည်။ အဆိုြါလုြ်သာ်းမျာ်းသည်လ  ဝငအ်ငွရရှိပခင််းပဖင ် အပခာ်းအသာ ကုန်ြစစည််းနှင  ်

ဝနအ်ဆာင်မှုမျာ်းကို သ ု်းစွ  က၍ စီ်းြွာ်းအရ်းအအဆာကအ်အ ုတစ်ခုလ ု်းကို လည်ြတအ်စရန ် အကျ ိ်းသကအ်ရာက် 

အစြါသည်။ ကိုရိုနောေုိင််းရြ်စအ် ကာင ် မိမိ၏ စီ်းြွာ်းအရ်းလုြ်ငန််းမျာ်းကို လ ု်းဝ ရြ်တနိ်ု့ပခင််းမျ ိ်း မပြ လုြ်သင ်အြ။  
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Source: https://image3.slideserve.com/5977630/the-circular-flow-diagram2-l.jpg 

၈။ အစို်းရဘက်က ဘယ်ြ ု၊ ဘယ်နည််းန ို့ ကုိရုိနော ေိုင််းရြ်စအ် ကာင ် စီ်းြွာ်းအရ်းအအြေါ် သက်အရာက်မှုကုိ 

မည်က  သုိို့ တ ုို့ပြန်မလ ? 

အစို်းရအအနန ို့ လုြ်သင ်တာ၊ လုြ်နိငု်တာ၊ လုြ်လုိို့ရတာမှန်သမျှကိ ု အချနိ်နငှ တ်အပြ်းညီ 

ရ ရ ဝင ်ဝင ်ဆက်လက်လုြ်အဆာင်ြါ။  

(က)“အစို်းရအအနန ို့ လုြ်သင ်တာမှန်သမျှ၊ လုြ်ရမှာ မှန်သမျှအကုန ် လုြ်အနြါတယ်”ဟ ု

နိုင်င အတာ်အတိငု်ြင်ခ ြုဂ္ဂိ လ်ရ ု်းဝနက်ကီ်းဌာန၊ ည န် ကာ်းအရ်းမှ ်းချ ြ် ဦ်းအဇာ်အဌ်းမှ မတ်လ ၂၄ရက်အနို့တငွ် 

အပြာ ကာ်းခ  မြ်ီး၊  လကရ်ှိအပမပြင်တငွ်လ  အစို်းရအအနပဖင ် ယခငက် မကက  ဖူ်းသအလာက ် ပမနဆ်န်စွာ စွမ််းစွမ််းတမ  

ကကိ ်းစာ်းလုြ်အဆာငအ်နသညမ်ျာ်းကို အသိအမတှ်ပြ ြါသည်။ လက်ရိှအအပခအအနတွင ် ကြ်အရာဂ္ါအ ကာင ် အဓိက 

အခါင််းခ အနရအသာ၊ အခကအ်တွြို့ကက  အနရအသာ လူတန််းစာ်းမှာ လူမျာ်းနှင ် ထိအတွြို့ဆက်ဆ ရန် လုိအြ်အသာ 

တစအ်နို့လုြ်တစအ်နို့စာ်း အကာ်လ ပြာလုြ်သာ်းမျာ်းသာမက နည််းြါ်းအသာ လစာပဖင  ် ရြ်တညအ်နရအသာ 

လုြ်သာ်းမျာ်း ပဖစသ်ည်။ အချ ိြို့ကဏ္ဍမျာ်းတွင် အစို်းရမှ အထာက်ြ  ရန ်စီစဉ်ထာ်းအသာ်လည််း၊ အချ ိြို့ကဏ္ဍမျာ်းတွင်မ ူ

အစို်းရအအနပဖင  ် အထာကြ်  ရန ် အခက်အခ ရှနိိငုအ်ြသည်။ အဘယအ် ကာင ်ဆိအုသာ် နိငု်င တိုင််းလုိလုိရိှ 

အစို်းရမျာ်းအအနပဖင ် ကဏ္ဍအလ ု်းစ ုကို အထာက်ြ  အြ်းနိငု်ရန် လုိအြ်အသာအငအွ က်း အလ ုအအလာက်မရှအိြ။ 

ထုိအ ကာင ် ရိှအနအသာအငအွ က်းကိုသာ ထိထိအရာက် အသ ု်းချနိုင်ဖုိို့ရန ်အအရ်းကကီ်း။ 

https://image3.slideserve.com/5977630/the-circular-flow-diagram2-l.jpg
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(ခ) အလုြ်မျာ်း ြိတ်သိမ််းပခင််းနှင ် ရြ်တနိ်ု့ပခင််းမျာ်းသည် လူချင််းထိအတွြို့ ဆကဆ် ရန ် လုိအြ်အသာ လုြ်ငန််းမျာ်းရှိ 

အအပခခ လုြ်သာ်းမျာ်းအတွက ် ထိခိုက်မှုမျာ်းစွာ ပဖစ်အစသည။် အဆိုြါ လုြ်သာ်းမျာ်းအတကွ် 

အလုြ်အကိငု်ဖနတ်ီ်းအြ်းအသာ်ပငာ်းလည််း၊ တစ်ဖကတ်ွင်လည််း လူမျာ်းစွာပဖင ် အလုြ်လုြ်ရအသာ 

စက်ရ ုလုြ်သာ်းမျာ်းမှာ က်ူးစက်အရာဂ္ါကူ်းစက်နိငု်အပခြုိမျာ်းြါသည်။ ထုိအခါ အစို်းရမှ လုြ်သာ်းမျာ်း 

အလုြ်လက်မ  မပဖစအ်အာင ် တစ်ဖက်တငွ် ဖန်တီ်းအြ်းအနအသာ်လည််း၊ တစ်ဖက်တငွ် အဆိုြါလုြ်သာ်းမျာ်း 

အရာဂ္ါက်ူးစက်ခ ရြါကလ  လူမျာ်းစွာ အရာဂ္ါပဖနိ်ု့ပဖ ်းမှုပဖစအ်အာင် အာ်းအြ်းသက  သုိို့ ပဖစသွ်ာ်းနိငု်ြါသည်။ ထုိို့အ ကာင ် 

အစို်းရအအနန ို့ လုြ်သာ်းအမျာ်းအပြာ်းပဖင ် လုြ်အဆာင်ရအသာ စက်ရ ၊ု အလုြ်ရ ုမျာ်းကို ကျန််းမာအရ်း 

စစီစ်အထာက်ြ မှုမျာ်း အစွမ််းကုန် လုြ်အဆာငအ်ြ်းသင ်ြါသည်။ 

(ဂ္) အစို်းရ၏ ထိန််းချ ြ်နိငု်အသာ အခငွ ်အာဏာမျာ်းကို ရ ရ ဝင ်ဝင ် ကျင ်သ ု်းြါ။ ယခုမှစတင်၍ 

အအရ်းအြေါ်ရနြ် အုငွမျာ်းမှ တစ်ဆင ် အလုြ်လက်မ   အာမခ စနစ်ကိ ု စတင်အသကသွ်င််း၍ အဆိုြါလုြ်သာ်းမျာ်းကို 

လစာအထာက်ြ  ပခင််းပဖင ် အမ်ိတွင် အနအစပခင််းသည် အရာဂ္ါပြနိ်ု့ြွာ်းမှုကိလု  ထိန််းချ ြ်နိုင်အစြါသည်။ ထုိို့အပြင် 

ေဟိုဘဏ်၏တစ်နစှ်လျှင် အတို်းနှုန််းကို ၅ရာခိငု်နှုန််းနီ်းြါ်းအထိ အလျှာ ချသင ်မြ်ီး၊ တစ်ဖကတ်ွင်လည််း 

အငအွ က်းအဖာင််းြွမှုကိ ု လုိအြ်သအလာက်သာ ထိန််းသိမ််းမြ်ီး၊ စီ်းြွာ်းအရ်းကိ ု လက်ရိှအချနိတ်ွင ်

ကျာ်းကနအ်ြ်းရနအ်တွက ် လုိအြ်ြါက ရ ရ ဝင ်ဝင ်ပဖင  ် ေုိလ်ချ ြ်အအာင်ဆန််းြ ုြါအသာ အငွမျာ်းကိုရိုက်ထုတ်၍ 

အငအွ က်းအဖာင််းြွအစပခင််းပဖင  ် စီ်းြွာ်းအရ်းကိ ု တွန််းတင်ထာ်းနိုင်ြါသည။် အငွအ က်းအဖာင််းြွမှုမှာ အရရှည် 

ပြဿနောပဖစသ်ည ်အတွက ်အရရှည်တငွ် ပြနလ်ညအ်ပဖရှင််းနိငု်ြါသည်။ သုိို့အသာ် အရရှညက်ိ ုစို်းရမ်ိ၍ အရတိကုာလတွင် 

လုြ်သင ်သည်မျာ်းကိ ု ရ ရ ဝင ်ဝင ်မလုြ်လျှင် ြုိ၍ ဆုိ်းဝါ်းအစနိုင်ြါသည်။ အငအွ က်းမူဝါေနငှ ် 

ဘဏ္ဍာအရ်းမူဝါေဆိုသည်မှာ အစို်းရတငွ်သာ ထိန််းချ ြ်၍ လုြ်ြုိင်ခွင ်ရိှအသာ အာဏာပဖစြ်ါသည်။ အစို်းရမှ 

မထိန််းချ ြ်နိငု်သည်မှာ ပြည်သူမျာ်း၏ စို်းရမ်ိမှုြင် ပဖစြ်ါသည်။ ယခုလုိ အအပခအအနတွင် အစို်းရအအနပဖင ် 

ပြည်သူမျာ်းနှင ် နီ်းနီ်းကြ်ကြ် ဆက်သွယအ်ဆာင်ရွကမှ်သာလျှင် ပြည်သူမျာ်း၏ စို်းရမ်ိမှုကိ ု ထိန််းထာ်းနိုင်မည ်

ပဖစြ်ါသည်။ ထုိို့အပြင် အစိ်ုးရကိုယ်စာ်း (အမျာ်းအာ်းပဖင )် အအနပဖင ် ပြည်သူမျာ်းနှင  ် ြူ်းအြါင််းအဆာင်ရွကရ်ာ၌ 

နိုင်င အတာ် အတိငု်ြင်ခ ြုဂ္ဂိ လ်တစအ်ယာက်တည််းကိုသာ အာ်းပြ အသာ ထိအတွြို့ ဆက်ဆ မှုမျာ်းထက် 

နိုင်င အရ်းြါတီမျာ်း၊ လ တအ်တာ်ကိယု်စာ်းလှယ်မျာ်း၊ အနုြညာရငှ်မျာ်းကိုလည််း ပြည်သူမျာ်းနငှ ်အ ကာ်း 

အြါင််းက်ူးသဖွယ ် လုြ်အဆာင်အြ်းအစပခင််းမျ ိ်း က  သုိို့အသာ နည််းလမ််းမျ ိ်းစ ုကိ ု အသ ု်းချ၍ ကျန််းမာအရ်းအသိ၊ 

စီ်းြွာ်းအရ်းအသိမျာ်းကိ ုပဖနို့်ပဖ ်း၍ပြည်သူမျာ်း၏ စို်းရမ်ိမှုကိ ုထိန််းသိမ််းရမည် ပဖစသ်ည်။  

(ဃ) ဘဏ္ဍာအရ်းအရ ကျာ်းကန်မှုကိ ု အချနိ်မီှပမင တ်ငြ်ါ။ စီမ ကိန််း၊ ဘဏ္ဍာအရ်းနှင ် စက်မှုဝနက်ကီ်းဌာနနငှ ် 

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) အ ကာင ် ပဖစအ်ြေါ်လာနိငု်သည ် စီ်းြွာ်းအရ်းအရ သက်အရာက်မှုမျာ်းအအြေါ် 

ကုစာ်းအရ်း လုြ်ငန််းအကာ်မတီတိုို့သည် ဘဏ္ဍာအရ်းအရ လ ှုအဆာ်မှု(Fiscal Stimulus) သအဘာဆန်သည ် ြ ုစ ပဖင  ်

အထည်ချ ြ်လုြ်ငန််းမျာ်းသုိို့ လုိအြ်အသာ အငအွ က်းထည ်ဝင်အြ်းရန် စီစဉ်ခ  ြါသည။်   ထုိက  သုိို့ အစို်းရမှ လုိအြ်၍ 

ထိခိုက်နိုငအ်ပခမျာ်းအသာ ကဏ္ဍကို အာရ ုစိကု် အကာအကွယအ်ြ်းသည်မှာ လွန်စာွ ပဖစသ်င ်အသာ ကိစစပဖစ်မြီ်း၊ 

အချနိ်မီှလုြ်အဆာငအ်ြ်းခ  အသာ ဝနက်ကီ်းဌာနကိ ုအကျ်းဇူ်းတငရ်မည်ပဖစ်ြါသည်။  
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(င) စုစအုြါင််း ဝယ်လုိအာ်း တို်းတကအ်သချာအစပခင််းပဖင ် ပြည်သူမျာ်း၏ စီ်းြွာ်းအရ်းအရ ခ နိုင်ရည်စမ်ွ်းအာ်းကိ ု

ဆက်လက်ပမင တ်င်ြါ။ ပြညသူ်မျာ်းသည် လက်ရိှစအုဆာင််းထာ်းအသာ အငွမျာ်းသည် တစလ်စာအတွက် အတာင ်ခ ရန် 

ပဖစန်ိုငအ်သာ်လည််း၊ ၂လမှ ၃လအထိ  ကာလာြါက လူမျာ်းတွင် လည်ြတအ်နအသာ အငအွ က်းမျာ်းနည််းြါ်းသွာ်းနိုင်မြီ်း၊ 

အငွကျ  ြို့ပခင််းပဖစအ်ြေါ်လာကာ၊ စုစုအြါင််း ဝယ်လုိအာ်းကျဆင််း၍ စီ်းြွာ်းအရ်း အအဆာက်အအ ုတစ်ခလု ်ုး 

ထိခိုက်အစနိငု်ြါသည်။ စီ်းြွာ်းအရ်းအအဆာက်အအ တုွင် စစုုအြါင််း အရာင််းလုိအာ်း ကျဆင််းပခင််းထက်၊ စစုုအြါင််း 

ဝယ်လုိအာ်းကျဆင််းပခင််းက ြုိ၍ ထိခိုက်မှုမျာ်းအစြါသည်။ စုစအုြါင််း ဝယလုိ်အာ်း ကျဆင််းပခင််းသည် 

ထုတ်ကုနမ်ျာ်းထြ်မ ထုတ်လုြ်ရန် မက်လ ု်းအလျာ ကျလာမြ်ီး၊ ကုန်ြစစည််းထုတ်လုြ်သူမျာ်းထုတ်လုြ်မှု 

ကျဆင််းလာကာ အဆိြုါ လုြ်ငန််းမျာ်းတငွ ် မီှခုိအနရအသာ လုြ်သာ်းအလ ာအသီ်းသီ်းသုိို့ 

အနုတ်လကခဏာအဆာငအ်စနိငု်သည်။ ထုိို့အ ကာင ် အစို်းရသည် ပြည်သူမျာ်း၏ စုစအုြါင််းဝယ်လုိအာ်း မကျအစရန၊် 

အခွန်အရြ်အရြ်ကိ ု အလျှာ ချပခင််း၊ အတို်းနှုန််း သိသိသာသာအလျှာ ချပခင််း၊ အငွအ က်းအဖာင််းြွမှုကို 

ပြနလ်ည်ထိန််းသိမ််းနိုင်အသာ ြမာဏအထိခငွ ်ပြ ပခင််း၊ ပြညသူ်မျာ်း၏ လက်ထ တငွ် အငွရှအိနအစရန် ပြည်သူမျာ်းနှင ် 

ဘဏ်မျာ်းမှ ဝယ်ယူထာ်းအသာ အငတွိုက၊် အငွအချ်းစာချ ြ်မျာ်းကို အစို်းရမှ ပြနလ်ည်ဝယယ်ူပခင််း၊ တိငု််းအေသကကီ်းနှင  ်

ပြည်နယအ်စို်းရမျာ်းမှ ၎င််းတိုို့ပြည်နယ်ရိှ အဓိက ဦ်းစာ်းအြ်း ထုတ်ကုနမ်ျာ်းကိ ု ကာကယွအ်ြ်းပခင််းတိုို့ကို 

ပြ လုြ်သင ်ြါသည်။  

(စ) ပြည်သူမျာ်းမှ စို်းရမ်ိအသာအဆင အ်ထိသာ ရှအိနအစရန် ကကိ ်းစာ်းြါ။ အစို်းရအအနပဖင ် ပြည်သူမျာ်း မအရရာ၊ 

မအသချာပဖစအ်နချနိ်တငွ် အအပခအအနကိ ု အကာင််းမွန်စာွ ထိန််းချ ြ်နိငု်ရန် ပြည်သူမျာ်းနှင ် အတူကကိ ်းစာ်းရမည ်

ပဖစြ်ါသည်။ မအရရာ၊ မအသချာအသာ အအပခအအနမှ၊ စို်းရမ်ိအ ကာင ်ကျပခင််း၊ စို်းရမ်ိအ ကာင ်ကျပခင််း အအပခအအနမှ 

အအ ကာကတ်ရာ်းသုိို့ ကူ်းစကသွ်ာ်းြါက ထိန််းသိမ််းရန ်အလွန်ခက်ခ ြါသည်။  

၉။ လူမှုအရ်းကဏ္ဍကိုလည််း ထည ်သွင််းစဉ််းစာ်းအြ်းြါ။ 

အစို်းရမှ လက်ရိှလုြ်အဆာင်အနမှုမျာ်းတငွ် ပြည်သူမျာ်း၏ ကျန််းမာအရ်းနှင ် စီ်းြွာ်းအရ်းအရ တ ုို့ပြနမ်ှုမျာ်းကိ ု

အတြွို့ရအသာ်လည််း၊ လူမှုအရ်း ရှုြို့အထာင ်မှ ချည််းကြ်အအပဖရှာမှုမျာ်း အချနိ်မီှလုြ်အဆာင်ရန် လုိအြ်အနဆ ပဖစ်ြါသည။်  

(က) အကျဉ််းအထာင်မျာ်းတငွ် သတ်မှတ်လူဦ်းအရအတိငု််းထာ်းရှိနိငုအ်အာင် အဆာင်ရကွ်ြါ။ နိုငင် အတာ်သမမတမှ 

၂၀၁၈ခုနစှ်၊ ဇွန်လ၊ ၂၆ရကအ်နို့တွင် သမမတရ ု်းအအာကတ်ွင် “မူ်းယစအ်ဆ်းဝါ်းအထူ်းသတင််းတိုင် ကာ်းအရ်းဌာန”ကို 

ဖွင ်လှစ်ခ  မြီ်း၊ လက်ရိှအစိ်ုးရသက်တမ််းအတွင််း အအာင်ပမင်မှုတစ်ခအုပဖစမှ်တ်ယူထာ်းအသာ မူ်းယစ်အဆ်းဝါ်းအမှုပဖင ် 

ယအနို့အထိအကျဉ််းအထာင်မျာ်းထ တွင ် အရာက်ရိှအနအသာ လူဦ်းအရသတ်မှတထ်ာ်းအသာ လူဦ်းအရထက် 

ြုိမုိအနမြီပဖစ်သည။် ကိုရိုနောေိငု််းရြ်စသ်ည ် သာမာန်ပြည်သူမျာ်းအတွက်ြင် ခုခ ကာကွယ်ရန ်

ကိုယ်ခ အာ်းအကာင််းစွာပဖင ် စနစ်တကျ သနိ်ု့ရှင််းစွာအနထုိငရ်န ် လုိအြြ်ါလျှင် အဆိုြါ အကျဉ််းသာ်းမျာ်းအတွက် 

၎င််းတိုို့၏ကျန််းမာအရ်းအအပခအအနကို ထည ်သွင််းစဉ််းစာ်းသင ်ြါသည်။ လက်ရိှတွင ် အအာင်ပမင်မှုတစ်ခအုပဖစ် 

ဆုိနိုင်အသာ်လည််း၊ အမျှာ်လင မ်ထာ်းအသာအအပခအအနမျာ်းက ရလာေ်ကို အပြာင််းပြန်ပဖစအ်စနိုင်ြါသည်။  
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(ခ) တိုင််းအေသကကီ်းနှင ် ပြည်နယအ်စို်းရမျာ်းအချင််းချင််း ချတိ်ဆကအ်ဆာင်ရွကမ်ှုကိ ု ပမင ်တင်ြါ။ ပမနမ်ာနိုငင် ၏ 

အရြွို့အပြာင််းလုြ်သာ်းသည် အမ်ိနီ်းချင််းထုိင််းနိုငင် တငွ် အမျာ်းဆ ု်းရှိသည ်အတွက် ၎င််းတိုို့၏ ကျန််းမာအရ်းကို စစအ်ဆ်း၊ 

ထိန််းချ ြ်၍ ပြနလ်ည်လကခ် ရသည ် လုြ်ငန််းစဉမှ်ာ ထငထ်ာ်းသည်ထက် ြုိမုိခက်ခ မည်ပဖစ်သည်။ ထုိို့အ ကာင ် 

အဆိုြါလုြ်သာ်းမျာ်း ၎င််းတိုို့အနရြ်တိုို့ပြနအ်ရာက်လျှင် ကျန််းမာအရ်းအကာင််းမွနမ်ှုရိှ၊ မရှ ိ သိရိှအစရန်၊ 

တိုင််းအေသကကီ်းနှင ် ပြညန်ယအ်စို်းရမျာ်းနှင်  ချတိ်ဆက်လုြ်အဆာင်ရန် လုိအြ်ြါသည်။ 

(ဂ္) ပြည်သူမျာ်းအတွက ်စကာ်းအပြာြါ။ လက်ရိှပမန်မာနိုင်င တွင် မမငိမ််းချမ််းအသာ အနရြ်မျာ်းရှ ိပြည်သူမျာ်းအတွက၊် 

၎င််းတိုို့၏ ကျန််းမာအရ်း ကသုမှုအဆင်အပြအစရန်နှင ်၊ အရာဂ္ါရာှအဖွ ကုသ ြုိို့အဆာင်ရသည ် လုြ်ငန််းစဉမ်ျာ်း 

အချာအမွြို့အစရန၊် မလုိအြ်အသာ တိကု်ြွ မျာ်းကို နှစ်ဦ်း၊ နှစဖ်က်အလျှာ ချ၍ အဆိုြါ အရာဂ္ါနှင ် သက်ဆုိင်လာအသာ 

အအပခအအနမျာ်းတငွ် တိုင််းရင််းသာ်းလက်နကက်ိုင်မျာ်း၊ အစို်းရနငှ ် တြ်မအတာ်တိုို့အချင််းချင််း ဘ ုသအဘာတူညီမှု 

ရနိုင်အသာ အပြာဆုိအဆွ်းအနွ်းမှုမျာ်း စတင်ပြ လုြ်ရန ်လုိအြ်ြါသည်။  

(ဃ) အစို်းရယနတရာ်းအကာင််းမွန်စာွလည်ြတ်နိငုအ်စရနအ်တွက် ဝနထ်မ််းမျာ်း၏ ကျန််းမာအရ်းကို အထူ်းအအလ်းအြ်း 

ဂ္ရုြို့စိုကအ်ြ်းရနလုိ်အြ်ြါသည်။  

(င) နိုငင် တကာနငှ ် ဆက်ဆ အရ်း ပမင တ်င်ြါ။ ယခငဦ််းသိန််းစိန်အစို်းရလကထ်က်နှင ် နိှုင််းယှဉ်လျှင် 

ယခုအစိ်ုးရအအနပဖင ် အအနောက်နိငု်င မျာ်းနှင ် ဆက်ဆ အရ်းကျ ြါ်းသည ် အအပခအအနရှိသည်ဟု ခနို့်မှန််း ကြါသည်။ 

လက်ရိှတွင် အဆိုြါ ဆက်ဆ အရ်းကို ကြ်အရာဂ္ါအြေါ်မူတည်၍ လုိအြ်အသာ ဆက်ဆ အရ်းမျာ်း 

ပြနလ်ည်တည်အဆာက်သင ်ြါသည်။ ကြ်အရာဂ္ါအတကွ် ကုသနိုငအ်သာ အဆ်းဝါ်းမျာ်းထွက်ရိှလာလျှင် မိမိနိငုင် မ ှ

အဆင်သင ် ဝယယ်ူနိငု်ရနအ်တွက် အကာင််းမွန်အသာ ဆကဆ် အရ်းရှိရန် လုိအြ်ြါသည်။  

၁၀။ ကြ်အရာဂ္ါအ ကာင ် ပဖစအ်ြေါ်လာနိုင်သည  ်အစို်းရအတကွ် စိန်အခေါ်မှု (၃)ချက ်

(၁) စီ်းြွာ်းအရ်းအရ ကက ကက ခ နိုင်မြီ်း၊ ပြညသူ်မျာ်းလ  အရာဂ္ါြုိ်းမကူ်းစက်အအာင် တာ်းဆီ်းနိုင်အသာ နည််းလမ််းကိ ု

ရာှအဖွရပခင််း  

(၂) အစို်းရမှ ထိန််းချ ြ်နိငု်သည ် အငွအ က်းမူဝါေနငှ ် ဘဏ္ဍာအရ်းမူဝါေမျာ်းသည် မက်ကရိုအဆင ်နှင  ်

မုိကက်ရိုအဆင ်နှစ်ခလု ု်းတွင် ချနိ်ကိကု်သာ်းကျ အချနိ်မီှ တ ုို့ပြန်နိုင်အစပခင််း 

(၃) ကြ်အရာဂ္ါသည် ကမ္ာတစ်ခလု ု်းကက  အတွြို့လာရမည  ် စီ်းြွာ်းအရ်းကြ်အသွင်သုိို့ အပြာင််းလ လာြါက နိုငင် ၏ 

စီ်းြွာ်းအရ်း ကက ကက ခ နိုင်ရန ် မည်သုိို့အသာ နည််းလမ််းမျာ်း၊ မဟာေျ ဟာမျာ်း စဉ််းစာ်းပခင််း၊ အအကာငအ်ထညအ်ဖာ် 

အဆာင်ရွကပ်ခင််းနှင ် အဆုိြါသက်အရာက်မှုမျာ်းမှတစဆ်င ် ၂၀၂၀ အအထွအထွအရ်ွးအကာက်ြွ အအြေါ် 

အနုတ်လကခဏာအဆာင်သည  ်နိုင်င အရ်းသက်အရာက်မှုမျာ်း မပဖစအ်ြေါ်လာအစရန် တာ်းဆီ်းပခင််းတိုို့ ပဖစြ်ါသည။်  

 

 



8 
 

@2020 INYA ECONOMICS. ALL RIGHTS RESERVED. က  

 

အနောက်ဆကတ်ွ  

၂၄ရက ်မတ်လ ၂၀၂၀ခုနစှအ်ထိ စီ်းြွာ်းအရ်းနှင ် သက်ဆုိငသ်ည ် အစို်းရမှ ထုတ်ပြန်ထာ်းသည ် ကိုရိုနော ေုိင််းရြ်စ်နငှ ် 

ဆက်စြ်အသာ အ ကညာချကမ်ျာ်း 

အစို်းရ 

၁။ ၁၁ရကအ်နို့ မတ်လ ၂၀၂၀ခနုှစ်တငွ ် ကမ္ာ ကျန််းမာအရ်းအဖွ ြို့က ကမ္ာလ ု်းဆုိင်ရာ 

ကြ်အရာဂ္ါအပဖစအ် ကညာခ  သည ်အတကွ် ပြည်သူသုိို့ ြန် ကာ်းချကက်ို မတ်လ ၁၃ရက်အနို့၊ ၂၀၂၀ခုနစှတ်ွင် 

နိုင်င အတာ်သမမတရ ု်းမှ ထုတ်ပြန်ခ  သည။် အဓကိအာ်းပဖင  ် အသကရ်ှုလမ််းအ ကာင််းဆုိင်ရာအရာဂ္ါသည် 

လူစုလူအဝ်းပဖင ် ကျင််းြအသာ အခမ််းအနော်းမျာ်း၊ ြွ လမ််းသဘင်မျာ်း(ပမနမ်ာ ရို်းရာ သကကြန်ြွ အတာအ်တွက် 

မဏ္ဍြ်အဆာက်လုြ်မြီ်း ကျင််းြပခင််း အြါအဝင်) မပြ လုြ် ကရန်နှင ် အဆိုြါအခမ််းအနော်းမျာ်း၊ ြွ လမ််းသဘင်မျာ်းကိ ု

မတ်လ၁၃ရကအ်နို့၊ ၂၀၂၀ခနုစှ်မှ စ၍ ဧမြလီ ၃၀ရက်ထိ ကျင််းြခွင ်မပြ ဘ  ရြ်ဆုိင််းထာ်းရနန်ှင ် လုိအြ်ြါက 

ရြ်ဆုိင််းကာလကိ ုထြ်မ တို်းပမင ်သွာ်းမည် ပဖစအ် ကာင််းကို နိုင်င အတာ်သမမတရ ု်းမှ အ ကညာခ  ြါသည်။  

၂။ မတ်လ ၁၃ရကအ်နို့၊ ၂၀၂၀ခုနစှ်တငွ် Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ကာကွယ်၊ ထိန််းချ ြ် ကုသအရ်း 

အမျ ိ်းသာ်းအဆင ် ေဟိအုကာ်မတကီို နိုင်င အတာ်၏ အတိုင်ြင်ခ ြုဂ္ဂိ လ်မှ ဥကကဌအအနပဖင ် ဦ်းအဆာင်၍ 

နိုင်င အတာ်သမမတမှ ဖွ ြို့စည််းခ  ြါသည်။   

၃။ မတ်လ ၁၃ရကအ်နို့၊ ၂၀၂၀ခုနှစတ်ငွ် Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) အ ကာင ် ပဖစအ်ြေါ်လာနိငု်သည ် 

စီ်းြွာ်းအရ်းအရ သကအ်ရာက်မှုမျာ်းအအြေါ် ကုစာ်းအရ်း လုြ်ငန််းအကာ်မတကီို ရင််းနှီ်းပမ  ြန်ှ မှုနှင ် 

နိုင်င ပခာ်းဆကသွ်ယ်အရ်းဝနက်ကီ်းဌာန၏ ပြည်အထာင်စဝုနက်ကီ်းမှ ဥကကဌတာဝနပ်ဖင ် နိုင်င အတာ်သမမတမှ 

ဖွ ြို့စည််းခ  ြါသည်။  

ပမနမ်ာနိုငင် အတာ် ေဟိုဘဏ် 

၄။ ၂၀၂၀ပြည န်ှစ၊် မတ်လ ၁၂ရကအ်နို့တွင ် ပမနမ်ာနိငု်င အတာ် ေဟိုဘဏ်၏ တစ်နှစလ်ျှငအ်တို်းနှုန််း ၁၀ရာခိငု်နှုန််းမှ 

၉.၅ရာခိုင်နှုန််းသုိို့ အပြာင််းလ သတ်မှတ်လုိက်မြီ်း အဆိုြါ အတို်းနှုန််းအပြာင််းလ မှုမျာ်းသည် ၂၀၂၀ပြည ်နှစ်၊ ဧမြလီ 

(၁)ရကအ်နို့မှ စ၍ အကျ ိ်းသက်အရာက်မှု ရှိမည်ဟ ု ည န် ကာ်းချက် အမတှ(်၁/၂၀၂၀)ပဖင  ် ပမနမ်ာနိငု်င အတာ် 

ေဟိုဘဏ်မှ သတင််းထုတ်ပြန်ခ  သည။် အဆိုြါအ ကညာချက်အရ အြအ်ငအွအြေါ် အတို်းနှုန််းမှာ 

၇.၅ရာခိငု်နှုန််း(ထက်မနည််းအစရ)နှင ် အချ်းအငွအအြေါ် အတို်းနှုန််းမှာ ၁၂.၅ရာခိငု်နှုန််း(ထက်မအကျာ်လနွ်ရ) 

အပြာင််းလ လုိကြ်ါသည်။ 

၅။ ၂၀၂၀ပြည န်ှစ၊် မတ်လ ၁၃ရက်အနို့တွင် ည န် ကာ်းချက ် အမတှ(်၂/၂၀၂၀)ပဖင ် 

နိုင်င ၏စ်ီးြွာ်းအရ်းဖွ မဖိ ်းတို်းတက်မှုအအြေါ် ထိအရာက်ပမနဆ်န်စွာ အကျ ိ်းသကအ်ရာက်မှု ရရိှနိုင်အစရနအ်တကွ် 

ည န် ကာ်းချက ် အမတှ(်၁/၂၀၂၀)၏ အကျ ိ်းသကအ်ရာက်မည ်ရက်ကိ ု ဧမြလီ ၁ရကအ်နို့အစာ်း၊ မတ်လ 
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၁၆ရက်အနို့အပဖစ ် ပြင်ဆင်သတ်မတှ်ခ  ြါသည်။ အဆိုြါ ပြင်ဆင်ချကအ်ရ ပြည်သူမျာ်းအအနပဖင ် 

ေဟိုဘဏ်အတို်းနှုန််းအြအ်ငွမျာ်းအအြေါ် အြ်းရသည  ် အတို်းနှုန််းနှင ် အချ်းအငွမျာ်းအအြေါ် အတာင််းခ နိုင်သည  ်

အတို်းနှုန််းမျာ်း၊ တနည််း ေဟိုဘဏ်၏ တစ်နှစလ်ျှင် အတို်းနှုန််း ၁၀ရာခိငု်နှုန််းမှ ၉.၅ရာခိုင်နှုန််းကို မတ်လ 

၁၆ရက်အနို့မှ စ၍ ပြည်သူမျာ်း ခ စာ်းရမည် ပဖစသ်ည။်  

၆။ ၂၀၂၀ပြည ်နှစ်၊ မတ်လ ၁၉ရက်အနို့တွင ်ရနက်ုန်စအတာ အိြ်ချနိ််းတငွ် စာရင််းဝင်ကုမပဏီမျာ်း၏ အစုရယှ်ယာမျာ်း 

အနို့စဉ ် အအရာင််း၊ အဝယ်ပြ ရာ၌ နိုငင် ပခာ်းသာ်းြါဝငအ်ဆာင်ရွကရ်ာတငွ် ဘဏ်မျာ်းမှ လုိကန်ောအဆာင်ရကွ်ရမည ် 

အချက်မျာ်းအာ်း ည န် ကာ်းပခင််းကစိစအအ ကာင််းအရာကို ည န် ကာ်းချက ်အမတှ် (၃/၂၀၂၀)ပဖင  ်ထုတပ်ြနခ်  ြါသည်။ 

၇။ ၂၀၂၀ပြည ်နှစ်၊ မတ်လ ၂၄ရက်အနို့တငွ် ည န် ကာ်းချက ် အမတှ် (၄/၂၀၂၀)ပဖင ် ပမနမ်ာနိုငင် အတာ် ေဟိုဘဏ်၏ 

အတို်းနှုန််းကိ ု ၉.၅ရာခိငု်နှုန််းမှ ၈.၅ရာခိုင်နှုန််းသုိို့ ၁ရာခိုင်နှုန််း ထြ်မ အလျှာ ချ၍ ပြင်ဆင်သတ်မတှ်လုိကသ်ည။် 

ထုိို့အ ကာင ် ပြည်သူမျာ်းအအနပဖင ် ဧမြလီ ၁ရကအ်နို့မှစ၍ အြအ်ငွမျာ်းအြေါ် အြ်းရသည  ်အတို်းနှုန််း ၆.၅ရာခိငု်နှုန််းနှင ် 

အချ်းအငွမျာ်းအအြေါ်တငွ် အတာင််းခ နိုင်သည ် အတို်းနှုန််း ၁၁.၅ရာခိုင်နှုန််းပဖင ် အကျ ိ်းခ စာ်းရမည်ပဖစ်သည်။ 

စီမ ကိန််း၊ ဘဏ္ဍာအရ်းနှင ် စကမ်ှုဝန်ကကီ်းဌာန 

၈။ ၂၀၂၀ပြည န်ှစ်၊ မတ်လ ၁၈ရကအ်နို့တွင် စီမ ကိန််း၊ ဘဏ္ဍာအရ်း နှင ် စက်မှုဝန်ကကီ်းဌာနမှ “COVID-19 အ ကာင ် 

ပဖစအ်ြေါ်လာနိုင်သည ် သကအ်ရာက်မှုမျာ်းအအြေါ် ကုစာ်းနိုင်ရန်” အ ကညာချက ် အမတှ် )၁/၂၀၂၀(  ကို 

ထုတ်ပြန်ခ  ြါသည်။  

အဆိုြါ အ ကညာချကတ်ွင် စမီ ကိန််း၊ ဘဏ္ဍာအရ်းနငှ ် စက်မှုဝနက်ကီ်းဌာနမှ အအာက်ြါတိုို့ကို အဆာက်ရွက်သွာ်းမညဟ်ု 

အ ကညာခ  ြါသည။် 

)က ( COVID-19 အ ကာင ် လတ်တအလာ စီ်းြွာ်းအရ်း ထိခိကုမ်ှုအမျာ်းဆ ု်း လုြ်ငန််းကဏဌမျာ်းအပဖစ ်CMP လုြ်ငန််းမျာ်း၊ 

ဟိတုယ်နငှ ် ခရီ်းသွာ်းလာအရ်း လုြ်ငန််းမျာ်း နှင  ် အအသ်းစာ်း အလတ်စာ်း စီ်းြွာ်းအရ်းလုြ်ငန််းမျာ်းကို 

ဦ်းစာ်းအြ်းကုစာ်းရမည ် လုြ်ငန််းအပဖစ ်သတ်မှတ်သွာ်းမည်ပဖစ်ြါသည်။  

(ခ) ပြညအ်ထာင်စုအစို်းရအဖွ ြို့၏ ခွင ်ပြ ချက်ပဖင ် နိုငင် အတာ၏် လှည ်ြတ်ရန်ြ ုအငွ (Revolving Fund) မှ ကျြ် )၅၀ (

ဘီလီယ နှင  ် လူမှုဖူလ ုအရ်းရနြ် ုအငွမှ ကျြ် )၅၀ (ဘီလီယ ၊ စုစုအြါင််း ကျြ် )၁၀၀ (ဘီလီယ ကိ ု ကနဦ်း မ 

တညအ်ငအွပဖစ ်ပမန်မာ စီ်းြွာ်းအရ်းဘဏ်တငွ် COVID-19 Fund ထူအထာင်သာွ်းမည် ပဖစ်ြါသည်။  

(ဂ္)  အဆိုြါ ရနြ် အုငွပဖင ် COVID-19 အ ကာင ် စီ်းြွာ်းအရ်းထိခိုက်အမျာ်းဆ ု်းခ စာ်းရသည  ် ပမနမ်ာနိုငင် သာ်းြုိင် CMP 

လုြ်ငန််းမျာ်း၊ ဟိတုယ်နှင  ် ခရ်ီးသွာ်းလာအရ်း လုြ်ငန််းမျာ်း နှင ် အအသ်းစာ်း အလတစ်ာ်း စီ်းြွာ်းအရ်းလုြ်ငန််းမျာ်းကို 

အတို်းနှုန််း (၁) ရာခိငု်နှုန််း၊ အချ်းအငွကာလ (၁)နှစ် သတ်မှတ်မြီ်း  ထုတ်အချ်းသွာ်းမည်ပဖစ်မြီ်း စီ်းြွာ်းအရ်းထိခိုက်မှုအအြေါ် 

မူတည်မြ်ီး အတို်းနှုန််းနှင ် အချ်းအငွကာလကို လုိအြ်သလုိ ပြန်လည်သ ု်းသြ်သွာ်းမည်ပဖစ်သည်။ 
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၉။ CMP လုြ်ငန််းမျာ်း၊ ဟိတုယ်နငှ ် ခရီ်းသွာ်းလာအရ်း လုြ်ငန််းမျာ်း နှင  ် အအသ်းစာ်း အလတစ်ာ်း 

စီ်းြွာ်းအရ်းလုြ်ငန််းမျာ်း၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရ်းနှစအ်တငွ််း အြ်းအဆာင်ရမည ် ဝင်အငွခနွန်ှင ် 

လစဥ်အြ်းအဆာင်ရမည ် ကုနသွ်ယ်လုြ်ငန််းခွနတ်ိုို့နငှ ် ြတသ်က်၍ 

(က) ၂၀၁၉-)၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရ်းနှစ်အတွင််း ၂၀၂၀ ပြည န်ှစ် မတ်လ ၃၁ ရကအ်နို့တွင ် ကုန်ဆ ု်းမည ် ေတုိယ 

၃လြတ်အတွက ် လည််းအကာင််း၊ ၂၀၂၀ ပြည ်နှစ် ဇွန်လ ၃၀ ရက်အနို့တငွ် ကုန်ဆ ု်းမည ် တတယိ 

၃လြတ်အတွက်လည််းအကာင််း (၃) လတစ်ကကီမ် အြ်းအဆာင်ရမည ် ဝငအ်ငွခွန်မျာ်းကို စက်တင်ဘာလ ၃၀ 

ရကအ်နို့အထိ အြ်းအဆာငန်ိုင်ြါသည်။ 

(ခ) ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာအရ်းနှစ်တငွ် မတ်လ ၃၁ ရက်အနို့တွင ်ကုန်ဆ ု်းမည ် လအတကွမှ် စတင်၍ ၂၀၂၀ ပြည န်ှစ် 

 သဂ္ုတ်လ ၃၁ ရကအ်နို့တွင် ကုန်ဆ ု်းမည ် လအတကွ်အထိ လစဥ်အြ်းအဆာင်ရမည ် ဝငအ်ငွခွန်မျာ်းကို စကတ်င်ဘာလ 

၃၀ ရကအ်နို့အထိ အြ်းအဆာငန်ိုင်ြါသည်။  

၁၀။ ပြည်အထာင်စုအစို်းရအဖွ ြို့၏ ခွင ်ပြ ချက်ပဖင ် ြုိို့ကုနလု်ြ်ငန််းမျာ်းမှ ကကိ တင်အကာက်ခ သည ် ဝငအ်ငခွွန် (၂) 

ရာခိုင်နှုန််းကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်ကုနအ်ထိ ကင််းလ တ်ခငွ အ်ြ်းြါမည်ဟု ပမနမ်ာ အသ နှင ် ရုြ်ပမင်သ  ကာ်းမှ 

၁၈ရကအ်နို့ မတ်လ၊ ၂၀၂၀ခုနစှ်တွင် အ ကညာခ  ြါသည။် 
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