
COVID-19 သက်ေရာက်မေကာင့်ထိခိုက်မရှိေနေသာစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအားCOVID-19 
Fund မ ှထုတ်ေပးမည့်ေချးေငွေလာက်ထားုိင်ေကာင်းအသိေပးေကညာြခင်း 

၁။ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ေကာင့်ြဖစ်ေပလာိုင်သည့် စီးပွားေရး 

သက်ေရာက်မများအေပ ကုစားေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီအစည်းအေဝး အမှတ်စဉ် ၆/၂၀၂၀ ၏ 

ဆုံးြဖတ်ချက်အရ COVID-19 ေကာင့်ထိခိုက်မရှိေနသည့် စီးပွားေရးလုပင်နး်များအား ဘာေရး 

ဆိုင်ရာ အကူအညီ ဆက်လက်ေပးအပ်ိုင်ေရးအတွက ် ုိင်ငံေတာ်မှ  COVID-19 Fund သုိ ကျပ ်

၁၀၀ ဘီလီယံ ထပ်မံြဖည့်တင်းေပးမည်ြဖစ်ေကာင်း စီမံကိန်း၊ ဘာေရးှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန 

၏ ေကညာချက်အမှတ ်၂/၂၀၂၀ ကုိ ၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ ဇူလုိင်လ ၃ ရက်ေန့တွင် ထုတ်ြပန်ေကညာ 

ခဲ့ပီးြဖစ်ပါသည်။  

၂။ အဆုိပါ လျာထားသည့် ရန်ပုံေငွအား စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ေရထွက်ပစည်း 

ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများ၊ ြပည်ပပုိကုန်ထုတ်လုပ်သည့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ သွင်းကုန်အစား 

ထိုးပစည်းထုတ်လုပသ်ည့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ ြပည်တွင်းထုတ်လုပ်မမ ှ ြပည်ပတင်ပိုသည ်

အထိ ထုတလု်ပ်မကွင်းဆက် (Supply Chain) တစ်ေလာက်ပါဝင် ေဆာင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ 

စားေသာက်ကန်ုထုတလု်ပ်သည့် ကုန်ထုတလု်ပင်န်းများ၊ ြပည်ပအလုပ်အကိုင ် ဝန်ေဆာင်မ 

လုပ်ငန်းများှင့် အသက်ေမးွဝမး်ေကျာင်း ပညာသင်ေကျာင်းများသုိ ေချးေငွထုတ်ေပးေရး 

ေဆာင်ရွက်ေပးသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။ အဆုိပါ ေချးေငကုိွ အထက်အပုိဒ ် ၂ တွင် အကျံးဝင်သည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများသို 

အတိုးန်း ၁ ရာခုိင်န်း၊ ေချးေငွကာလ တစ်ှစ်သတ်မှတ်၍ ေချးေငထုွတ်ေပးသွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ သိုပါ၍ အထက်ပါ လုပ်ငန်းအမျ ိးအစားများအနက ် ေအာက်ပါအချကမ်ျားှင့် အကျံးဝင ်

ကိုကညီ်ေသာစီးပာွးေရးလုပင်န်းများအေနြဖင့်ေချးေငွရယူိုင်ေရးေလာက်ထားုိင်ပါသည် -  

 (က) COVID-19 ေကာင့် အမှန်တကယ်ထိခိုက်မရှိေနေသာ ုိင်ငံသားပုိင်စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းြဖစ်ရမည်။ 

 ( ခ ) လက်ရိှ လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် လုပ်ငန်းြဖစ်ရမည် သိုမဟုတ ် ယခ ု

ေကညာချက်ထုတ်ြပန်သည့် ေန့မတုိင်မီ ယခင် ၅ လအတွငး်က ယာယီရပစဲ်ထား 

ေသာ်လည်း ေချးေငွရရိှပါက ချက်ချင်းြပန်လည်စတင်ိုင်သည့် လုပ်ငန်းြဖစ်ရမည်။ 

 ( ဂ ) ၂၀၁၈ ခုှစ် မတလ် ၃၁ ရက်ေန့မတုိင်မီက သက်ဆိုင်ရာဌာနမ ှ ခွင့်ြပချက်/ 

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရထားပီးြဖစ်သည့် လုပ်ငန်းြဖစ်ရမည်။ 

 (ဃ) လွန်ခ့ဲသည့် ၂ စ်ှတာကာလအတွင်း ှစ်စဉ်ဝင်ေငွရရှိေနေသာ လုပ်ငန်းြဖစ်ရမည်။ 
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 ( င ) ေချးေငွအား ြပန်လည်ေပးဆပ်ုိင်မည့် ခိုင်လုံေသာ အေြခအေနရှိေသာ လုပ်ငန်း 

ြဖစ်ရမည်။ 

 ( စ ) ေချးေငွအား ဝန်ထမ်းှင့် လုပသ်ားများ လစာေပးေချရန်ှင့် လက်ရိှလုပ်ငန်း 

လည်ပတ်ရန်ကိစအတွက်သာ အသံုးြပမည့်ကုမဏီြဖစ်ရမည်။ 

 (ဆ) ကုမဏီြဖစ်ပါက ကုမဏီမှတ်ပုံတင်ုံးက မှတ်ပံုတင်စာရင်းမှ ဆုိင်းင့ံထားြခင်း 

ခံရသည့် သုိမဟုတ် မှတ်ပုံတင်စာရင်းမ ှ ပယ်ဖျက်ြခင်းခံထားရသည့် ကုမဏီ 

မြဖစ်ေစရ။ ကုမဏီမဟုတ်ေသာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းြဖစ်ပါက သက်ဆုိင်ရာ 

အစိုးရဌာန/အဖွဲအစည်းက မှတ်ပုံတင်စာရင်းမ ှ ဆိုင်းငံ့ထားြခင်းခံရသည့် 

သုိမဟုတ် မှတ်ပုံတင်စာရင်းမ ှ ပယ်ဖျက်ြခင်းခံထားရသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

မြဖစ်ေစရ။ 

 ( ဇ ) ဝင်ေငွခွန်/ ကုန်သွယ်ခွန်/ အထူးကုန်စည်ခွန် ေပးေဆာင်ထားသည့် ကုမဏီ 

ြဖစ်ရမည်။ 

 ( ဈ ) ကုမဏီြဖစ်ပါက ကုမဏီ၏ ဒါုိက်တာအဖွဲ၊ ကုမဏီမဟုတ်ပါက ေချးေငွရယူသည့် 

လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်မ ှေချးေငွအား ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန် အာမခံချက်ေပးိုင်ရမည်။ 

 (ည) ဘဏ်တစ်ခုခုမ ှေချးေငွရယူထားပီးေနာက ် ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန် ပျက်ကက်ွလက် 

ရိှသည့် လုပ်ငန်းများ၊ ေချးေငွြပန်လည်ေပးဆပ်ရန ် ပျက်ကွက်မေကာင့ ် ဘဏ်    

တစ်ခုခုက တရားစဲွဆိုြခင်း ခံထားရသည့် လုပ်ငန်းများ မြဖစ်ေစရ။  

 ( ဋ ) COVID-19 Fund မ ှ ထုတ်ေပးသည့် ေချးေငွကို ယခငက် ရယူထားပီးြဖစ်သည့် 

လုပင်န်းမြဖစ်ေစရ။ 

 ( ဌ ) စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရးှင့် ေရထွက်ကုန်ပစည်း ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများက 

ေလာက်ထားရာတွင် ေအာက်ပါအချက်များှင့်ကုိက်ညီရမည် - 

  (၁) မိသားစု တစ်ပိုင်တစ်ိုင/် ဝမ်းစာအတွက် မဟုတ်ဘဲ စီးပွားြဖစ ်ေဆာင်ရွက ်

ေနေသာ လုပ်ငန်းများြဖစ်ရမည်။ 

  (၂) ြမန်မာ့လယ်ယာဖွံဖိးေရးဘဏ်မ ှ ေချးေငွရယူထားသည့ ် လုပ်ငန်းမြဖစ ်

ေစရ။ 

  (၃) အဆုိပါ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း အမှန်တကယ် လပု်ေဆာင်ေနေကာင်း 

သက်ဆုိင်ရာ မိနယ်အုပခ်ျပ်ေရးမှး၏ ေထာက်ခံချက်တင်ြပုိင်သ ူ

ြဖစရ်မည်။ 

၅။ ေချးေငွများ ြပန်လည်ေပးဆပ်ိုင်ြခင်းမရှိပါက တည်ဆဲဥပေဒများှင့်အညီ အေရးယူ 

ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်သည်။ ထိုအြပင် ေချးေငွရယူထားသည့ ် လုပ်ငန်းများအေနြဖင့် 

ေချးေငွေပးဆပ်မ ပျက်ကွက်ပါက Credit Bureau တွင် Negative List အြဖစ် ထည့်သွင်း 
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ခံရမည်ြဖစ်ပီး ဘဏ်၊ ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငေွရးေကးေရးအဖဲွအစည်း၊ အေသးစား ေငွေရး 

ေကးေရးလုပ်ငန်းတိုမှေချးေငွရယူိုင်ြခင်းမရှိေစရန်စီစဉ်သွားမည်။ 

၆။ ေချးေငွများကုိ သတ်မှတ်ထားသည့် ေချးေငွအတွက ် အဆုိြပေလာက်လာပုံစံများြဖင့ ်

ေလာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး အဆုိြပေလာက်လာှင့်အတူ ပးူတဲွေပးပုိရန်ေဖာ်ြပထားသည့် စာရွက ်

စာတမး်အချက်အလက်များ ြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်များှင့် ြပည့်စုံ 

ကိုက်ညီြခင်းမရှိသည့ ်ေလာက်လာများကို လက်ခံေဆာင်ရွက်ေပးမည်မဟတ်ုပါ။ 

၇။ ေလာက်လာများကိုေအာက်ပါ ံုး၊ ဌာနများတွင် ရယူုိင်ပါသည် -  

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ ် ကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မ 

လုပ်ငန်းရင်ှများအသင်းချပ်၊ရန်ကုန်မိ။ 

 ( ခ ) တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်ကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်အသင်း 

ုံးများ။ 

 ( ဂ ) ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ုံးချပ်ှင့် တုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ုံးများ။ 

 (ဃ) စက်မကီးကပ်ေရးှင့်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ံုးချပှ်င့် တုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်ုံးများ။ 

၈။ ေလာက်လာများကုိေအာကေ်ဖာ်ြပပါ website များမှလည်းထုတ်ယူိုင်ပါသည ်-  

 (က) www.mifer.gov.mm။ 

 ( ခ ) www.msme.gov.mm။ 

 ( ဂ ) www.dica.gov.mm။ 

 (ဃ) www.umfcci.com.mm။ 

၉။ ေလာက်လာများကုိ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇူလုိင်လ ၂၉ ရက်ေန့မ ှသဂုတ်လ ၁၀ ရက်ေန့အတွင်း 

ေန့စဉ် ၀၉:၃၀ နာရီမှ ၁၆:၃၀ နာရီအထိ ေအာကပ်ါေနရာများ၌ လက်ခံသွားမည် ြဖစပ်ါသည် -  

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ ် ကုန်သည်များှင့်စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင ်

များအသင်းချပ်။ 

 ( ခ ) တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်ကုန်သည်များှင့် စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်အသင်း 

ုံးများ။ 

၁၀။ အွန်လိုင်းမှေလာက်ထားလုိသူများအေနြဖင့်https://umfccicovid19loan.mitcloud.com 

သို ဝင်ေရာက်၍ ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။   
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၁၁။ ေလာက်လာလက်ခံရန် ေနာက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ြဖစ်သည့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ်ဩဂုတ်လ ၁၀ 

ရက်ေန့ထက်ေကျာ်လွန် တငြ်ပလာသည့် ေလာက်လာများအား လက်ခံေဆာင်ရွက်ြခင်းြပမည် 

မဟုတ်ပါ။ 

၁၂။ ေချးေငွေလာက်ထားြခင်းှင့် ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်သိရိှလုိသည့် အချက်များရှိပါက 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ုံး၊ ဌာနှင့်ဖန်ုးနံပါတ်များသုိ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းုိင်ပါသည်- 

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်ကုန်သည်များ ၀၁ -၂၃၁၄၃၄၃ 

  ှင့်စက်မလက်မလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချပ်။  ၀၉၄၅၀၂၀၀၁၇၀ 

 ( ခ ) ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာန။  ၀၁ - ၆၅၈၁၂၁ 

          ၀၁ - ၆၅၈၁၃၁ 

 (ဂ ) စက်မကီးကပ်ေရးှင့်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန။  ၀၉၅၁၅၃၉၄၆ 

၁၃။ COVID-19 ေကာင့်ထိခိုက်မရှိေနသည့် အပိုဒ ် ၂ ပါ ကများမ ှ သတ်မတ်ှချက်များှင့် 

ကုိက်ညီသည့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအေနြဖင့် ေချးေငွေလာက်ထားိုင်ပါေကာင်း အသိေပး 

ေကညာအပ်ပါသည်။ 

   Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
ေကာင့်ြဖစ်ေပလာိုင်သည့်စီးပွားေရးသက်ေရာက်မများအေပကုစားေရးလုပ်ငန်းေကာ်မတီ 


