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ကိုဗစ်-၁၉ သက်ေရာက်မေကာင့်ထိခိုက်မရှိေနေသာ ုပရ်င်ှ၊ ဂီတ၊ သဘင်၊ စာနယ်ဇင်းှင့် 
မဒီီယာများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရန်ပုံေငွမ ှထုတ်ေပးမည့် ေချးေငွေလာက်ထားုိင်ေကာင်း 

အသိေပးေကညာြခင်း 

၁။ ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့် ြဖစ်ေပလာုိင်သည့် စီးပွားေရးသက်ေရာက်မများအေပ ကုစားေရး 

လပ်ုငန်းေကာ်မတီအစည်းအေဝးက ကုိဗစ-်၁၉ ေကာင့် ထိခုိက်မရိှေနသည့် ုပရှ်င်၊ ဂီတ၊ သဘင်၊ 

စာနယဇ်င်းှင့် မီဒီယာများအား ဘာေရးဆိုင်ရာ အကူအညီေပးအပ်ုိင်ေရးအတွက် ကုိဗစ်-၁၉ 

ရန်ပုံေငွမ ှကျပ် ၁၅ ဘီလီယံအား ထုတ်ေချးေပးုိင်ေရး ေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။      

၂။ အဆုိပါ ေချးေငွကိ ု ေအာကပ်ါအချက်များင့်ှ အကျံးဝင ် ကိုက်ညီေသာ ုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ 

သဘင်၊ စာနယ်ဇင်းှင့် မဒီီယာများသို အတုိးန်း ၁ ရာခိုင်န်း၊ ေချးေငွကာလ တစ်ှစ် သတ်မှတ ်

၍ ေချးယူခွင့်ြပသွားမည် ြဖစ်ပါသည် - 

 (က) ေအာက်ပါလုပ်ငန်းများက ေလာက်ထားုိင်ပါသည် -  

  (၁) ုပ်ရှင/် ဗီဒီယုိ/ ုပ်သံ/ အသံလင့် စသည်တုိ ိုက်ကူးြခင်း၊ ထုတလု်ပြ်ခငး်၊ 

ြဖန့်ချ ီြခင်း၊ ြပသြခင်း ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ။ 

  (၂) ေတးဂီတဝိုင်းများ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ြဖန့်ချသီမူျား။ 

  (၃) ဇာတ်သဘင်၊ အငိမ့် ေဖျာ်ေြဖမလုပ်ငန်းများ။  

  (၄) စာနယ်ဇင်း ပုံှိပ်ြခင်း၊ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ြဖန့်ြဖးြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း 

ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ။  

 (ခ) ေချးေငွအား ြပန်လည်ေပးဆပ်ုိင်မည့် ခိုင်လုံေသာ အေြခအေနရှိေသာ လုပ်ငန်း 

ြဖစ်ရမည်။ 

 (ဂ) ေချးေငွအား လုပ်ငန်း ဆက်လက် လည်ပတ်ရန်ကိစအတွက်သာ အသံုးြပမည့် 

လုပ်ငန်း ြဖစ်ရမည်။ 

 (ဃ) ကုမဏီြဖစ်ပါက ကုမဏီမှတ်ပုံတင်ုံးက မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ဆုိင်းင့ံထားြခင်း 

ခံရသည့် သိုမဟုတ ်မှတ်ပုံတင်စာရင်းမ ှပယ်ဖျက်ြခင်းခံထားရသည့် ကုမဏီ မြဖစ ်

ေစရ။ ကုမဏီမဟုတ်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းြဖစ်ပါက သက်ဆုိင်ရာ အစုိးရ 

ဌာန/အဖွဲအစည်းက မှတ်ပံုတင်စာရင်းမှ ဆုိင်းင့ံထားြခင်းခံရသည့် သိုမဟုတ ်

မှတ်ပုံတင်စာရင်းမ ှပယ်ဖျက်ြခင်းခံထားရသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း မြဖစ်ေစရ။ 

 (င) ဝင်ေငွခွန်/ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်/ အထူးကုန်စည်ခွန ် ေပးေဆာငထ်ားသည့် 

ကုမဏီ သုိမဟုတ် လုပ်ငန်း ြဖစ်ရမည်။ 

 (စ) ကုမဏီြဖစ်ပါက ကုမဏီ၏ ဒါုိက်တာအဖဲွ၊ ကုမဏီမဟုတ်ပါက ေချးေငွရယူသည့် 

လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်မ ှေချးေငွအား ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန် အာမခံချက်ေပးိုင်ရမည်။ 
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 (ဆ) ကုိဗစ်-၁၉ ေကာင့် ထိခိုက်မရှိေနေသာ ိုင်ငံသားပိုင်စီးပွားေရးလုပ်ငန်းြဖစ်ရမည်။ 

 (ဇ) လက်ရိှ လည်ပတ်ေဆာငရွ်က်ေနသည့် လုပ်ငနး်ြဖစ်ရမည် သုိမဟတ်ု ယာယီရပစ် ဲ

ထားေသာ လုပ်ငန်းြဖစလ်င် ေချးေငွရရှိပါက ချကခ်ျငး် ြပန်လည် စတင်ုိင်သည့် 

လုပ်ငန်းြဖစ်ရမည်။ 

 (ဈ) ၂၀၁၉ ခုှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်ေန့မတုိင်မီက သက်ဆိုင်ရာဌာနမ ှ ခွင့်ြပချက်/ 

လုပ်ငန်း လုိင်စင်ရထားပီးြဖစ်သည့် လုပ်ငန်းြဖစ်ရမည်။ 

 (ည) လွန်ခ့ဲသည့် ၂ စ်ှတာကာလအတွင်း ှစ်စဉ်ဝင်ေငွရရှိေနေသာ လုပ်ငန်းြဖစ်ရမည်။ 

 ( ဋ )  ဘဏ်တစ်ခုခုမှ ေချးေငွရယူထားပီးေနာက ် ြပန်လည်ေပးဆပရ်န် ပျက်ကွက် 

လက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများ၊ ေချးေငွြပန်လည်ေပးဆပ်ရန် ပျက်ကွက်မေကာင့် 

ဘဏ် တစ်ခုခုက တရားစဲွဆုိြခင်းခထံားရသည့် ကုမဏီ သိုမဟုတ ် လုပ်ငန်းများ 

မြဖစ်ေစရ။ 

 (ဌ) ကုိဗစ်-၁၉ ရန်ပုံေငွမ ှ ထုတေ်ပးသည့် ေချးေငွကိ ု ယခင်က ရယူထားပီးြဖစ်သည့် 

လုပင်န်းမြဖစ်ေစရ။  

၃။ ေချးေငွများ ြပန်လည်ေပးဆပ်ိုင်ြခင်းမရှိပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ အေရးယူ 

ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်။ ထုိအြပင် ေချးေငွရယူထားသည့် ကုမဏီ သုိမဟုတ် လုပ်ငန်းများ 

အေနြဖင့ ် ေချးေငွေပးဆပမ် ပျက်ကွက်ပါက Credit Bureau တွင် Negative List အြဖစ် 

ထည့်သွင်းခံရမည်ြဖစ်ပီး ဘဏ်၊ ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖဲွအစည်း၊ အေသးစား 

ေငွေရး ေကးေရးလုပ်ငန်းတိုမှေချးေငွရယူုိင်ြခင်းမရှိေစရန်စီစဉ်သွားမည်။ 

၄။ ေချးေငွများကုိ သတ်မှတ်ထားသည့် ေချးေငွအတွက ် အဆုိြပေလာက်လာပုံစံများြဖင့ ်

ေလာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး အဆုိြပေလာက်လာှင့်အတူ ပးူတဲွေပးပုိရန်ေဖာ်ြပထားသည့် စာရွက ်

စာတမး်အချက်အလက်များ ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ြပည့်စုံ 

ကိုက်ညီြခင်းမရှိသည့ ်ေလာက်လာများကို လက်ခံေဆာင်ရွက်ေပးမည်မဟုတ်ပါ။ 

၅။ ေလာက်လာများကိုေအာက်ပါ ံုး၊ ဌာနများတွင် ရယူုိင်ပါသည် -  

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမတ ြမန်မာုိင်ငံ ကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မ လုပ်ငန်းရှင်များ 

အသင်းချပ်၊ ရန်ကုန်မိ။ 

 (ခ) တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်ကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်အသင်း 

ုံးများ။ 

 (ဂ) ြပန်ကားေရးှင့် ြပည်သူ့ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ံုးချပ်ှင့် တုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ုံးများ။ 

၆။ ေလာက်လာများကုိေအာကေ်ဖာ်ြပပါ website များမှလည်းထုတ်ယူိုင်ပါသည ်-  

 (က) www.mifer.gov.mm။ 
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 ( ခ ) www.moi.gov.mm။ 

 ( ဂ ) www.dica.gov.mm။ 

 (ဃ) www.umfcci.com.mm။ 

၇။ ေလာက်လာများကုိ ၂၀၂၁ ခုှစ၊် ေအာက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်ေန့မှ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ 

၁၉ ရက်ေန့အတွင်း အစိုးရံုးဖွင့်ရက်များတွင ် ံုးချနိအ်တွင်း ေအာက်ပါေနရာများ၌ လက်ခံသွား 

မည် ြဖစ်ပါသည် -  

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်င ံ ကုန်သည်များှင့်စကမ်လက်မလုပ်ငန်းရှင်များ 

အသင်းချပ်။ 

 (ခ) တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်ကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်အသင်း 

ုံးများ။ 

၈။ အွန်လိုင်းမှ ေလာက်ထားလုိသူများ အတက်ွ Website  လိပ်စာကို ြပည်ေထာငစု် သမတ 

ြမန်မာိုင်င ံ ကုန်သည်များ ှင့်စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ ် မ ှ ထပ်မံေကညာ 

ေပးသွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။  

၉။ ေလာက်လာလက်ခံရန် ေနာက်ဆုံးသတ်မတှ်ရက်ြဖစ်သည့် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ       

၁၉ ရက်ေန့ ထကေ်ကျာ်လွန် တင်ြပလာသည့် ေလာက်လာများအား လက်ခံေဆာင်ရက်ွြခင်း 

ြပမည် မဟုတ်ပါ။ 

၁၀။ ေချးေငွေလာက်ထားြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်သိရိှလုိသည့် အချက်များရှိပါက 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ုံး၊ ဌာနှင့်ဖန်ုးနံပါတ်များသုိ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းုိင်ပါသည်- 

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံကုန်သည်များ  ၀၉ - ၄၄၅ ၈၆၃ ၉၈၂ 

  ှင့်စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်။  ၀၉ - ၄၄၅ ၈၆၄ ၃၈၁ 

 (ခ) ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန။  ၀၁ - ၆၅၈၁၂၁ 

          ၀၁ - ၆၅၈၁၃၁ 

၁၁။ ကိုဗစ်-၁၉ ေကာင့်ထိခိုက်မရှိေနသည့် အပုိဒ် ၂ ပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ကိုက်ညီသည့် 

လုပ်ငန်းများအေနြဖင့် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ေချးေငွေလာက်ထားိုင်ပါေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

    ကုိဗစ်-၁၉ ေကာင့်ြဖစ်ေပလာိုင်သည့် စီးပွားေရး 
သက်ေရာက်မများအေပ ကုစားေရးလုပင်န်းေကာ်မတီ 


