
န ိုငင်တံ  ်၏စ ီးပ  ီးတ ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီးက ို ထ တ  က်စ  ကညူ ပံံ့ပ ိုီးန ိုင ်နန်ငငံ့် ပိုဂ္ဂလ ကစ ီးပ  ီးတ ီး

လိုပ်ငနီ်းမ  ီးအ ီး မမြှငံ့ ်ငတ်  င ် ကန် ိုင ်နအ်  က် အတ ီးစ ီး၊ အငယစ် ီးနငငံ့် အလ စ် ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီး

ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးဗဟ ိုဌ နက ို ယခငအ်မင ်(၂)စကမ်ှုဝနက်က ီးဌ န လကတ်အ က ် င် ၂၀၁၂ ခိုနငစ၊် ဧဖပ လ

(၄) ကတ်န ံ့၌ စ ငဖ်  ွံ့စညီ်းခ ံ့ပါ ည။် ၂၀၁၄ ခိုနငစ၊် ဧဖပ လ(၄) ကတ်န ံ့  င် အတ ီးစ ီးနငငံ့် အလ စ် ီး

လိုပ်ငနီ်းမ  ီးဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးဌ န အမဖစ် အမညတ်မပ ငီ်းလ ၍ မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊ တနမပညတ်  ်၊

  ိုငီ်းတေ ကက ီးနငငံ့် မပညန်ယမ်  ီး  င် ဦီးစ ီးဌ န(၁၅)ရံို ီး၊ ခရ ိုငဦ်ီးစ ီးရံို ီး(၃၅)ရံို ီး  ို ံ့မဖငံ့် စကမ်ှုဝနက်က ီးဌ န၊

စကမ်ှုကက ီးကကပ်တ ီးနငငံ့စ်စတ် ီးတ ီးဦီးစ ီးဌ နတအ က်  င် ထညံ့ ် ငီ်းဖ  ွံ့စညီ်းခ ံ့ဖပ ီးမဖစပ်ါ ည။် (၂၈.၁၁.၂၀၁၉)

 ကတ်န ံ့  ငစ်ကမ်ှုဝနက်က ီးဌ နအ ီး စ မံက နီ်း၊ဘဏ္ဍ တ ီးနငင်ံ့စကမ်ှုဝနက်က ီးဌ နဟ၍ူ

တမပ ငီ်းလ ဖ  ွံ့စညီ်းခ ံ့ပါ ည။်

ယခိုအခါ ဦီးစ ီးဌ န(၁၅) ရံို ီး၊ ခရ ိုငရံ်ို ီး(၄၁) ရံို ီး စိုစိုတပါငီ်း (၅၆) ရံို ီးအထ   ိုီးခ  ွံ့ ဖ ငံ့လ်ငစတ်  င ် က်

လ ကရ်င ပါ ည။် အတ ီးစ ီး၊ အငယစ် ီးနငငံ့အ်လ စ် ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီးဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးဌ နက ို

မူဝါေနငငံ့မ်ပညပ် တ ီး  ဌ န၊ နညီ်းပည နငငံ့တ်စ ီးက ကမ်မြှငံ့ ်ငတ် ီးဌ နနငငံ့်

 ငီ်းနင ီးမမြှ ပ်နငမံှုနငငံ့လ်ိုပ်ငနီ်းညြှ နှု ငီ်းတ ီးဌ န ဟ၍ူ ဌ န(၃)ခိုမဖငံ့် မပင ်ငဖ်  ွံ့စညီ်း၍ MSME အဖ  ွံ့အစညီ်းမ  ီး

လိုပ်ငနီ်းအ ငတ်မပတစ နအ်  က် မပည ်ဗူဟ ိုမပ ဝနတ်  ငမ်ှုလိုပ်ငနီ်းမ  ီး

တ  င ် ကတ်ပီးလ ကရ်င ပါ ည။်

SME ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုးဌာန၏သမ  ငြ်ိုးရ ကာငြ်ိုး
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SME Policy

SMEမဝူါေ၊ ဥပတေ၊ နညီ်းဥပတေ

အတမခခံအတ  ကအ်အံိုဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီးတ ီး

နညီ်းပည လူ ံ့စ မ်ီးအ ီးအ ငီ်း

အမမစ်

အတထ ကအ်ကတူပီးမခငီ်း

တင တကကီးအတထ ကအ်ပံံ့

SMEရငင ်နန် ိုငတ်  ဝနီ်းက 

င်
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Policy and Regulatory Framework



Sector Employee
Capital 

(Million Kyats)

Turn-over

(Million Kyats)

Production of Small up to 50 up to 500

Production based on Labor  of 

Small up to 300 Up to 500

Wholesale of Small up to 30 Up to 100

Retail of Small upto 30 Up to 50

Service of Small up to 50 Up to 100

Except from above Business Small up to 30 Up to 50

Production of Medium 51- 300 >500 - 1000

Production based on Labor

or Charge of Medium
301 - 600 > 500 – 1000

Wholesale of Medium 31 - 60 > 100 - 300

Retail of Medium 31 - 60 > 50 – 100

Service of Medium 31 - 100 > 100 – 200

Except from above Business Medium 31 - 60 >50 - 100

Definition of  Myanmar  SME



SME ဥပရေ - (၉.၄.၂၀၁၅)

SME မူဝါေ - ( ၂၄.၁၂.၂၀၁၅)

SMEနညြ်ိုးဥပရေ - ( ၁၃.၁၀.၂၀၁၆)

အရသြိုးစာြိုးနငှ့််အလတစ်ာြိုးစ ြိုးပ ာြိုးရ ြိုးလ ပ်ငန်ြိုးမ ာြိုး - ၂၀၁၆-၂၀၁၇

ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုးနစှပ်တလ်ညအ်စ  ငခ် စာ



ပ  နှ ပ်ထ တရ်ဝထာြိုးသည့်် SMEs Development Law, Policy နငှ့််Annual Report 
မ ာြိုး ထ တရ်ဝဖပ ြိုးစ ြိုးမှုရနမှု
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➢ အ   ယံ အငယ်စ ီး၊ အတ ီးစ ီးနငငံ့် အလ စ် ီး စ ီးပ  ီးတ ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီး ပူီးတပါငီ်း တ  င ် ကမ်ှု

တက ်မ  (ACCMSME) အစညီ်းအတဝီးမ  ီး  ို ံ့ ညွှနက်က ီးတ ီးမ ီးခ  ပ်နငင်ံ့   ဝနရ်င  မူ  ီး

 ကတ်  ကန် ိုငတ် ီးတ  င ် က် တပီးမခငီ်း၊

➢ အ   ယအံဖ  ွံ့ဝင် န ိုငင်မံ  ီး  င် က ငီ်းပမပ လိုပ် ညံ့် အစညီ်းအတဝီးမ  ီး ၊ အတ ီးစ ီးနငင်ံ့

အလ စ် ီးစ ီးပ  ီးတ ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီး ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ်စ နအ်  က်

အတထ ကအ်ပံံ့တပီးလ ကရ်င  ည်ံ့ ဝနထ်မ်ီးမ  ီးအ  က် Capacity Building  င ်နီ်းမ  ီး၊

Seminar မ  ီး   ို ံ့ စကမ်ှုကက ီးကကပ်တ ီး နငငံ့စ်စတ် ီးတ ီးဦီးစ ီးဌ န (ရံို ီးခ  ပ်) နငငံ့် မပညန်ယ/်

  ိုငီ်းတေ ကက ီးမ  ီးမင အ  ထမ်ီး/ အမှုထမ်ီး မ  ီး  ကတ်  ကန် ိုငတ် ီး စ စဉ်တ  င ် ကတ်ပီးမခငီ်း၊

➢ Future of ASEAN   င် မမနမ် SME မ  ီး ပါဝငန် ိုငတ် ီး ခ    ်ကတ်  င ် ကမ်ခငီ်း၊

➢ ASEAN Strategic Action Plan အ အတက ငအ်ထညတ်ဖ ်တ  င ် က ်မည်ံ့ လိုပ်ငနီ်းစဉ် မ  ီးက ို

ASEAN နငင်ံ့ ခ    ်ကတ်  င ် ကမ်ခငီ်း





(က) International Market Analysis Tools သငတ်န်ြိုးက ငြ်ိုးပခခငြ်ိုး

MSME ပ ို ံ့ကိုန ်ငပ် ို ံ့ ညံ့် လိုပ်ငနီ်းရငငမ်  ီး ည် န ိုငင် ံက တ ီးက ကန်ငငံ့် ခ    ်က်

တ  င ် က ်မညံ့် နညီ်းလမ်ီးမ  ီးက ို ပ ိုမ ို  ရင န ီးလညလ် တစ နန်ငင်ံ့ မပညပ်တစ ီးက ကအ်တမခအတန

မ  ီးက ို တလံ့လ   တ်စ န် အဓ က ည ် ယ၍် International Market Analysis Tools

 င ်နီ်းမ  ီးက ို ဖ င်ံ့လငစ ်ငက်က ီးတပီးခ ံ့ပါ ည။်



(ခ) Saturday SME Talk က ငြ်ိုးပခပ လ ပ်ခခငြ်ိုး

မမနမ် MSMEs မ  ီး အဓ ကကက ံတ  ွံ့တန  ည်ံ့တင တကကီး  ိုင ် အခကအ်ခ မ  ီး၊ မပဿန 

မ  ီး၊ ဘဏ္ဍ တ ီး  ိုင ် မူဝါေမ  ီးက ို မမြှင်ံ့ ငတ်  င ် ကန် ိုငတ် ီး လိုပ်ထံိုီးလိုပ်နညီ်းမ  ီး၊ လိုပ်ငနီ်းရငင်

မ  ီးကက ံတ  ွံ့  ည်ံ့ အခကအ်ခ မ  ီး၊ လူ ံ့စ မ်ီးအ ီးအ ငီ်းအမမစဖ် ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကမ်ှုမ  ီး ၊အ   ယံ

အ  ိုကအ်ဝနီ်းနငင်ံ့ ပ  ်က၍် MSMEs မ  ီး င ် ိုငက်က ံတ  ွံ့တန  ည်ံ့အခကအ်ခ မ  ီး၊ စ နတ်ခေါ်မှုမ  ီး၊

ကက   င် မပင ်ငထ် ီး င်ံ့ ည်ံ့ အခ ကမ်  ီးက ို   ရင န ိုငတ် ီး အ  ပည မဖန် ံ့တဝတပီးန ိုင ်န်  ည ် ယ၍်

ဂ္  မန န ိုငင်၊ံ ဂ္  မန အမပညမ်ပည ် ိုင ် ပူီးတပါငီ်းတ  င ် ကတ် ီးတအဂ္ ငစ် (GIZ) အဖ  ွံ့အစညီ်း၏

အတထ ကအ်ပံံ့မဖင်ံ့ Saturday SME Talk တ  ီးတန ီးပ  မ  ီးက ို ၂၀၁၄ ခိုနငစမ်င စ င၍် က ငီ်းပမပ လိုပ်ခ ံ့ဖပ ီး

(၄)နငစ ် က လအ  ငီ်း (၁၃) ကက မ်က ငီ်းပမပ လိုပ်ခ ံ့ပါ ည် ။



စဉ် ရခါငြ်ိုးစဉ် ရ  ြိုးရန ြိုးသည့််ပ ဂ္  လ်

၁။ Promoting Entrepreneurship and Innovation SMEs တေါက ် တအ ငထ် နီ်း က်

၂။ Financial Policy for SMEs တေါက ်  ကတ်အ င်

၃။ Logistics Strategy for SMEs in ASEAN Economic Community ဦီးခငတ်အ ငမ်မင်ံ့

၄။ HR Management for SMEs ဦီးတအီးတက  ်

၅။ Developing SME Brands ဦီးတအ ငခ် စခ်င်

၆။ Marketing Strategy for SME တေါက ် တမ ငတ်အ င်



စဉ် ရခါငြ်ိုးစဉ် ရ  ြိုးရန ြိုးသည့််ပ ဂ္  လ်

၇။ အ   ယအံဝနီ်းအဝ ိုငီ်း(တအအ ီးစ )နငင်ံ့ အန ဂ္ ် အတ ီးစ ီးနငင်ံ့
အလ စ် ီးစ ီးပ  ီးတ ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီး

ဦီးတ  ်ဟ နီ်း၊ဦီးခငတ်မ ငည်  ၊
ဦီးခငစ် ိုီး၊

၈။ Current Status of Chemical Industries for SME in Myanmar ဦီးဝငီ်းထင်

၉။ Traditional SMEs to Smart SMEs ဦီးတက  ်  ဟ၊ ဦီး ငဦ်ီး၊
ဦီးတအ င် ၊ ဦီးစ နတ်မ င်

၁၀။ Towards Increasing Women’s Participation in Business တေေါ်ဝငီ်းအ ခ ိုင၊်
တေေါ် မဖြူမဖြူမမင်ံ့န ိုင၊်
တေေါ်    တဌီး၊ တေေါ်ခ       တမ င်

၁၁။ Availability of SMEs Financial Access ဦီးခ န ်နီ်းမမင်ံ့၊
တေေါ်န ယန် ယတ်အီး၊
တေေါ်နနီ်း  ဖူ င်ံ့ ၊
ဦီးမမင်ံ့ဦီး



စဉ် ရခါငြ်ိုးစဉ် ရ  ြိုးရန ြိုးသည့််ပ ဂ္  လ်

၁၂။ Support for Value Added Products ဦီးမ   ီးမငီ်း( PS Business 

School)
ဦီးတင ထ နီ်း( Genius Shan 

Highland Coffee)
ဦီးတအ င် (U Aung Aung

Industrial Enterprises)
တေေါ်နနီ်း    ထ နီ်း (Shin Saw 

Pu Business School)

၁၃။ Regulatory Development to Good Business Environment ဦီးတအ ငက်ကညစ် ိုီး(UMFCCI)

ဦီးမငီ်းတ  ်ဦီး(Director-DICA)

ဦီးဝငီ်းမမင်ံ့ (Director –

MyanTrade) 

ဦီးမ   ီးမငီ်း( PS Business School)



Saturday SME Talk



(ဂ) SME Policy Index Seminar က ငြ်ိုးပခပ လ ပ်ခခငြ်ိုး

ASEAN SME Policy Index 2018 ပါ Policy Index Performance Indicators မ  ီး၊ Dimensions

မ  ီးနငင်ံ့ပ  ်က်၍  က ် ိုင ် Stakeholder မ  ီးညြှ နှု ငီ်းတ  ီးတန ီးမခငီ်း  ို ံ့က ို တ  င ် ကလ် က်ရင   

Efficient Policy Priorities နငင်ံ့ Measure Inputs မ  ီးထည်ံ့  ငီ်း နအ်  က် လ ိုအပ်ခ ကမ်  ီး   မမငလ်  န် ၊

မူဝါေမ  ီးတ ီး   အတက ငအ်ထညတ်ဖ ်မခငီ်း  ိုင ်   ိုငီ်း   ည်ံ့ အခ ကအ်လကမ်  ီး   ရင  န် နငင်ံ့ SME

ဖ ံွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီး  ိုင ် မူဝါေမ  ီးခ မင မ်ခငီ်း၊ အတက ငအ်ထညတ်ဖ ် တ  င ် ကမ်ခငီ်းမ  ီးနငင်ံ့

Performance Indicator မ  ီးမဖင်ံ့ ခ  နည်ြှ မခငီ်းမ  ီး တ  င ် ကန် ိုင ်န် OECD နငင်ံ့ပူီးတပါငီ်း၍ SME Policy Index

Seminar က ငီ်းပမပ လိုပ်ခ ံ့ပါ ည။်



(ဃ) “Seminar On Innovation and Young Entrepreneurship for Regional 

Development” က ငီ်းပမပ လိုပ်မခငီ်း

Mekong-Lancang Coopreation Special Fund (၂၀၁၈) ေို  ယအ ို အ် မ တခါင်

တေ   ငီ်းရင ကတမဘ ေ ီးယ ီး၊  ရို ၊် လ အ ို၊ မမနမ် ၊ ဗ ယက်နမ် နငင်ံ့ ထ ိုငီ်းန ိုငင် ံ ို ံ့မင လငူယစ် န် ံ့ဦီး   ထ င်

လိုပ်ငနီ်းရငငမ်  ီးနငင်ံ့ န ိုငင်အံ  ီး  ီး  ို ံ့ရင  က ် ိုင ် ဝနက်က ီးဌ နမ  ီးမင က ိုယစ် ီးလငယ(်၁၀၀)ဦီးခန် ံ့ ပါဝင်

 ကတ်  ကခ် ံ့ ည်ံ့ တေ   ငီ်းဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကမ်ှုအ  က်  နီ်း စ်  ထ ငမ်ှုနငင်ံ့ လငူယစ် န် ံ့ဦီး  ထ ငမ်ှုမ  ီး

  ိုင ် အလိုပ်ရံိုတ  ီးတန ီးပ  “Seminar On Innovation and Young Entrepreneurship for Regional

Development” က ို ၂၀၁၉ ခိုနငစ၊် က ဂ္ို လ် (၂၉)  ကတ်န ံ့မင စက် ငဘ် လ(၁) ကတ်န ံ့အထ တနမပညတ်  ်

Park Royal Hotel ၌က ငီ်းပမပ လိုပ်ခ ံ့ပါ ည။်



(င)ASEM Eco - Innovation Capacity Building Program for SMEs in Myanmar

 နက်ိုန ် ိုငီ်းတေ ကက ီးအ  ငီ်းရင MSME လိုပ်ငနီ်းမ  ီးအ  က် ထို ်ကိုနမ်  ီးမင ထ ကရ်င 

တ  အနနံငင်ံ့ Waste မ  ီးက ို တ ီး  ိုီး န် ံ့စငမ်ှု အ  ပည မမြှင်ံ့ ငန် ိုင ်နန်ငင်ံ့ က ို  ီးယ ီးန ိုငင် ံ င်

လကရ်င အ ံိုီးမပ တနတ  တ   ိုီး န် ံ့စငမ်ှုနညီ်းပည မ   ်ကတ်ပီးန ိုင ်နအ်  က် က ို  ီးယ ီး  မမ န ိုငင်ံ

ASEAN အဖ  ွံ့အစညီ်းနငင်ံ့ စကမ်ှုကက ီးကကပ်တ ီးနငင်ံ့စစတ် ီးတ ီးဦီးစ ီးဌ န  ို ံ့ ပူီးတပါငီ်း၍ ASEM Eco.

Innovation Capacity Building Program for SMEs in Myanmar က ို ၂၀၁၉ ခိုနငစ၊် စက ်ငဘ် လ ၁၈

 ကတ်န ံ့  င်  နက်ိုနဖ်မ  ွံ့ Mecure Hotel ၌က ငီ်းပမပ လိုပ်ခ ံ့ပါ ည။်



(စ)MSME Logo ဖပ  ငပ် ွဲက ငြ်ိုးပခပ လ ပ်ခခငြ်ိုး

မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ(တနမပညတ်  ်) /   ိုငီ်းတေ ကက ီး / မပညန်ယ်   ို ံ့  င် က ငီ်းပမပ လိုပ်ခ ံ့ ည်ံ့

MSME ထို က်ိုန် မပပ  ၊ ဖပ  ငပ်  မ  ီး  င်  ို ရင ခ ံ့ ည်ံ့ ို လိုပ်ငနီ်းရငငမ်  ီး နငင်ံ့ တေ   ငီ်း MSME မ  ီး

တစ ီးက ကထ် ိုီးတဖ ကန် ိုငတ် ီးနငင်ံ့ ထို က်ိုနမ်  ီးက ို လိုပ်ငနီ်းတက ်မ  အ  အမင မ်ပ အမင  ် ံ ပ်(Logo)

အ ံိုီးမပ ခ င်ံ့ ရင န ိုငတ် ီး  ည ် ယ၍် MSME Logo ဖပ  ငပ်  က ငီ်းပမပ လိုပ်ခ ံ့ဖပ ီး၊ ဖပ  ငပ်  ဝငခ် ံ့ ည်ံ့ Logo မ  ီးက ို

 ိုတ  ီးခ ယတ် ီးအက မဖ ဘ်ို ်အဖ  ွံ့ မဖင်ံ့ တ  ီးခ ယ၍် အတက ငီ်း ံိုီး ို (၁) ို၊ အထီူး ို (၁) -၁ ို၊ အထီူး(၂)-

၁  ိုနငင်ံ့ နငစ ် မ်ံ့ ို (၉) ို  ို ံ့တ  ီးခ ယခ်  ီးမမြှင်ံ့ခ ံ့ဖပ ီး၊ အတက ငီ်း ံိုီး Logo က ို   ဝနရ်င  မူ  ီးနငင်ံ့ ကျွမ်ီးက င်

ပည ရငငမ်  ီး၏ အကကမံပ ခ ကမ်  ီးနငင်ံ့အည မပ မပငက် ဖပ  ငပ်    င်  ိုခ  ီးမမြှင်ံ့ခံ  မူ  ီး၊

 က ် ိုင ် ဌ နမ  ီးမင Safety မဖစ်တကက ငီ်း အ  အမင မ်ပ မခငီ်းခံ  ည်ံ့လိုပ်ငနီ်းမ  ီး၏ ထို က်ိုနမ်  ီး  င်

အ ံိုီးမပ န ိုငတ် ီးအ  က် ၂၀၂၀ မပည်ံ့နငစ၊် မ လ် (၁၂) ကတ်န ံ့မငစ၍ တ  င ် ကလ် ကရ်င ပါ ည။်
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ခပညန်ယ/် တ  ငြ်ိုးရေသကက ြိုး/ ရနခပညရ်တာ်ရကာငစ် နယရ်ခမအလ  က် က ငြ်ိုးပခပ လ ပ်ခွဲ့်သည့််

MSME ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုး   င ်ာ လ ပ်ငန်ြိုးရ ာင ် ကခ် ကမ် ာြိုး

စဉ် အမ   ြိုးအမည် အကက မ်ရပါငြ်ိုး စ စ ရပါငြ်ိုး

၁။ Technology Transfer ၁၅၅ ၄၆၈၉

၂။ Market Expansion ၁၀၁ ၃၂၇၇

၃။ Business Management ၃၄၈ ၉၂၀၁

၄။ Entrepreneurship ၄၉ ၁၁၃၆

၅။ Digitalization ၁၈ ၅၂၃

၆။ Handicraft ၁၄ ၂၅၂

၇။ Finance ၇၇ ၅၀၇၂

၈။ Knowledge Sharing / Awareness ၂၁၄ ၁၃၁၉၁

၉။ Women Empowerment ၁၂ ၃၁၄

၁၀။ Cluster Development ၁၆ ၇၂၁

၁၁။ Service Promotion ၂၇ ၁၀၈၂

၁၂။ Other ၈၂ ၃၇၆၀

စ စ ရပါငြ်ိုး ၁၁၁၃ ၄၃၂၁၈
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MSME ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုး   င ်ာ လ ပ်ငန်ြိုးရ ာင ် ကမ်ှု

စဉ် တ  ငြ်ိုး/ခပညန်ယ် အမ   ြိုးအမည်
အကက မ်
ရပါငြ်ိုး

စ 
မှတ်
ခ က်

စ 

ရပါငြ်ိုး

ကခ ငမ်ပညန်ယ် Finance ၄ ၁၀

Cluster Development ၁ ၉၁

Handicraft ၁ ၂

Business Management ၂၃ ၄၃၉

Other ၈ ၁၅

Service Promotion ၉ ၁၇၇

Technology Transfer ၈ ၇၉

Knowledge Sharing ၈ ၂၀

Entrepreneurship ၆ ၈၀

Market Expansion ၂ ၁၃

စ စ ရပါငြ်ိုး ၇၀ ၉၂၆
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MSME ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုး   င ်ာ လ ပ်ငန်ြိုးရ ာင ် ကမ်ှု

စဉ် တ  ငြ်ိုး/ခပညန်ယ် အမ   ြိုးအမည်
အကက မ်
ရပါငြ်ိုး

စ 

မှတ်
ခ က်

စ 

ရပါငြ်ိုး

ကယ ီးမပညန်ယ် Market Expansion ၄ ၁၈

Cluster Development ၁ ၃၆

Entrepreneurship ၁ ၂၆

Other ၂ ၂၉၁

Finance ၁ ၃၅

Handicraft ၁ ၁၅

Business Management ၆ ၁၃၁

Awareness ၄ ၄၃၉

စ စ ရပါငြ်ိုး ၂၀ ၉၉၁



24

MSME ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုး   င ်ာလ ပ်ငန်ြိုးရ ာင ် ကမ်ှု

စဉ် တ  ငြ်ိုး/ခပညန်ယ် အမ   ြိုးအမည်
အကက မ်
ရပါငြ်ိုး

စ 
စ 

ရပါငြ်ိုး

မှတ်
ခ က်

က ငမ်ပညန်ယ် Technology Transfer ၆ ၂၄၄

Market Expansion ၁၂ ၅၅

Business Management ၅ ၁၂၉

Entrepreneurship ၃ ၄၉

Digitalization ၁ ၁

Handicraft ၂ ၂၃

Finance ၈ ၄၇၉

Knowledge Sharing ၂ ၁၄၉

Women Empowerment - -

Cluster Development ၁ ၅၀

Service Promotion - -

Other ၆ ၄၀၆

စ စ ရပါငြ်ိုး ၄၆ ၁၅၈၅



25

MSME ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုး   င ်ာလ ပ်ငန်ြိုးရ ာင ် ကမ်ှု

စဉ်   ိုငီ်း/မပညန်ယ် အမ   ီးအမည်
အကက မ်
တပါငီ်း

စိုစို
တပါငီ်း

မင ခ် က်

ခ ငီ်းမပညန်ယ် Technology Transfer ၆ ၄၉၃

Market  Expansion ၂ ၉၅

Business Management ၆ ၅၇၂

Finance ၁ ၁၅၀

Knowledge Sharing/ Awareness ၁ ၆

Cluster
Development

၁ ၄၄

Other ၄ ၅၅၅

စ စ ရပါငြ်ိုး ၂၁ ၁၉၁၅
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MSME ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုး   င ်ာလ ပ်ငန်ြိုးရ ာင ် ကမ်ှု

စဉ် တ  ငြ်ိုး/ခပညန်ယ် အမ   ြိုးအမည် အကက မ်ရပါငြ်ိုး
စ စ 
ရပါငြ်ိုး

မ နမ်ပညန်ယ် Technology Transfer ၁၁ ၂၇၃

Knowledge Sharing ၁၅ ၁၇၁၈

Business Matching ၄ ၁၁၃

Market Expansion ၂ ၂၄၈

Business 
Management 

၉ ၂၇၂

Finance ၁ ၆၉

Handicraft ၁ ၄၀

စ စ ရပါငြ်ိုး ၄၃ ၂၇၃၃
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MSME ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုး   င ်ာလ ပ်ငန်ြိုးရ ာင ် ကမ်ှု

စဉ် တ  ငြ်ိုး/ ခပညန်ယ် အမ   ြိုးအမည်
အ ကက မ်
ရပါငြ်ိုး

စ 
စ 

ရပါငြ်ိုး

မှတ်
ခ က်

 ခ ိုင် မပညန်ယ် Technology Transfer ၄ ၈၄

Market Expansion ၁ ၁၀၀

Business Management ၃၀ ၆၄၈

Entrepreneurship ၁ ၅၅

Finance ၆ ၄၀၆

Knowledge Sharing ၂၁ ၄၅၂

Other ၁ ၁၂၀

Total ၆၄ ၁၈၆၅
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MSME ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုး   င ်ာလ ပ်ငန်ြိုးရ ာင ် ကမ်ှု

စဉ် တ  ငြ်ိုး/ခပညန်ယ် အမ   ြိုးအမည်
ဇ န်လအထ ရ ာင ် ကမ်ှု

မှတ်
ခ က်

အကက မ်
ရပါငြ်ိုး

စ စ 
ရပါငြ်ိုး

ရငမ်ီး Technology Transfer ၁၃ ၅၇၅

Market Expansion ၅ ၄၅၇

Business Management ၃၄ ၈၁၆

Entrepreneurship ၆ ၁၀၇

Digitalization ၁ ၁၁

Handicraft - -

Finance ၈ ၇၄၅

Knowledge Sharing/ ၁၄ ၁၁၆၄

Women Empowerment ၁ ၁၅

Cluster Development ၄ ၁၀၅

Service Promotion ၇ ၁၄၃

Other ၁ ၈

၉၄ ၄၁၄၆



29

MSME ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုး   င ်ာလ ပ်ငန်ြိုးရ ာင ် ကမ်ှု

စဉ် တ  ငြ်ိုး/ခပညန်ယ် အမ   ြိုးအမည်
အကက မ်
ရပါငြ်ိုး

စ 
စ 

ရပါငြ်ိုး

မှတ်
ခ က်

ဧ  ဝ  
  ိုငီ်းတေ ကက ီး

Technology Transfer ၁၅ ၉၅

Market Expansion ၁ ၁၁၇

Business Management ၉၃ ၁၃၀၂

Entrepreneurship ၇ ၉၇

Digitalization ၁ ၄

Handicraft ၁ ၂၃

Finance ၂ ၆၄

Knowledge Sharing/Awareness ၁၆ ၁၁၇၉

Women Empowerment ၁ ၂၃

Cluster Development ၁ ၅၇

Other ၉ ၃၆၃

စ စ ရပါငြ်ိုး ၁၄၇ ၃၃၂၄



30

MSME ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုး   င ်ာလ ပ်ငန်ြိုးရ ာင ် ကမ်ှု

စဉ် တ  ငြ်ိုး/ခပညန်ယ် အမ   ြိုးအမည်
အကက မ်
ရပါငြ်ိုး

စ 
စ 

ရပါငြ်ိုး

မှတ်
ခ က်

ပ ခူီး  ိုငီ်းတေ ကက ီး Technology Transfer 
(Agriculture/Production/Livestock/Fi
shery etc .. )

၇ ၇၀

Business Management 
(Marketing/Planning/Human 
Resources etc .. )

၁၂ ၁၃၉

Entrepreneurship ၂ ၆

Finance ၁၀ ၆၄၄

Knowledge Sharing/Awareness ၄၃ ၇၁၄

Cluster Development ၁ ၅၀

Other ၁၁ ၃၃

Market Expansion (Business 
Matching/Trade 
Fair/Exhibition/Show .. )

၁ ၁၈၄

စ စ ရပါငြ်ိုး ၈၇ ၁၈၄၀
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MSME ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုး   င ်ာလ ပ်ငန်ြိုးရ ာင ် ကမ်ှု

စဉ်   ိုငီ်း/မပညန်ယ် အမ   ီးအမည်
အကက မ်
တပါငီ်း

စိုစို
တပါငီ်း

မင ခ် က်

မတက ီး  ိုငီ်း တေ ကက ီး Technology Transfer ၄၂ ၁၅၅၄

Business Management ၆၅ ၂၆၀၈

Cluster Development ၁ ၄၃

Finance ၄ ၅၆၈

Knowledge Sharing / Awareness ၁၇ ၂၄၂၄

Service Promotion ၄ ၅၅၈

Other ၁ ၄၀၀

Market Expansion ၆ ၅၄၀

စိုစိုတပါငီ်း ၁၄၀ ၈၆၉၅



32

MSME ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုး   င ်ာလ ပ်ငန်ြိုးရ ာင ် ကမ်ှု

စဉ်
တ  ငြ်ိုး/

ခပညန်ယ်
အမ   ြိုးအမည်

အကက မ်
ရပါငြ်ိုး

စ 
စ 

ရပါငြ်ိုး

မှတ်
ခ က်

မနတတလီး  ိုငီ်းတေ ကက ီး Technology Transfer ၁၃ ၄၅၀

Market Expansion ၁ ၉၆

Business Management ၁၉ ၆၄၁

Entrepreneurship ၁ ၄၆

Digitalization ၁ ၃၅

Handicraft ၁ ၂၀

Finance ၆ ၄၈၉

Knowledge Sharing/Awareness ၂၇ ၁၇၂၅

Women Empowerment ၂ ၅၃

Cluster Development ၁ ၉၄

Service Promotion ၁ ၄၀

Other ၂ ၂၀၁

စ စ ရပါငြ်ိုး ၇၅ ၃၈၉၀
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MSME ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုး   င ်ာလ ပ်ငန်ြိုးရ ာင ် ကမ်ှု

စဉ်   ိုငီ်း/မပညန်ယ် အမ   ီးအမည်
အကက မ်
တပါငီ်း

စိုစိုတပါငီ်း မင ခ် က်

စစက် ိုငီ်း   ိုငီ်း Technology  Transfer ၅ ၁၇၁

Handicraft ၄ ၁၀၈

Cluster ၁ ၃၁

Entrepreneurship ၂ ၄၀

Business Management ၁၃ ၄၆၂

Knowledge Sharing/ Awareness ၂ ၂၅၉

Service Promotion ၂ ၅၃

Finance ၄ ၃၉၈

Other ၂ ၁၂၉

စ စ ရပါငြ်ိုး ၃၅ ၁၆၅၁
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MSME ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုး   င ်ာလ ပ်ငန်ြိုးရ ာင ် ကမ်ှု

စဉ် တ  ငြ်ိုး/ခပညန်ယ် အမ   ြိုးအမည်
အကက မ်
ရပါငြ်ိုး

စ 
စ 

ရပါငြ်ိုး

မှတ်
ခ က်

တနသသာ  တ  ငြ်ိုး
ရေသကက ြိုး

Technology Transfer ၄ ၉၂

Market Expansion ၁၂ ၅၀၈

Business Management ၅ ၃၁၆

Entrepreneurship ၅ ၁၅၀

Digitalization - -

Handicraft ၁ ၂၅

Finance ၃ ၁၀၁

Knowledge Sharing ၄ ၅၆၂

Women Empowerment ၁ ၅၄

Cluster Development ၁ ၅၉

Service Promotion ၂ ၉၇

Other ၁ ၁၇၂

စ စ ရပါငြ်ိုး ၃၉ ၂၁၃၆
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MSME ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုး   င ်ာလ ပ်ငန်ြိုးရ ာင ် ကမ်ှု

စဉ်   ိုငီ်း/မပညန်ယ် အမ   ီးအမည်
အကက မ်
တပါငီ်း

စို
စို

တပါငီ်း

မင ်
ခ က်

 နက်ိုန ် ိုငီ်းတေ ကက ီး Technology Transfer ၂၀ ၄၈၄

Market Expansion ၄၅ ၆၇၀

Business Management ၂၀ ၅၄၁

Entrepreneurship ၁၄ ၄၄၃

Digitalization ၁၃ ၄၆၆

Handicraft ၃ ၃၆

Finance ၁၅ ၆၀၀

Knowledge Sharing /Awareness ၃၆ ၁၈၄၁

Women Empowerment ၇ ၁၆၉

Cluster Development ၂ ၆၁

Service Promotion ၂ ၁၄

Other ၃၂ ၉၅၀

စ စ ရပါငြ်ိုး ၂၀၉ ၆၂၇၅
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MSME ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုး   င ်ာလ ပ်ငန်ြိုးရ ာင ် ကမ်ှု

စဉ်   ိုငီ်း/ မပညန်ယ် အမ   ီးအမည်
အကက မ်တပါ

ငီ်း
တပါငီ်း မင ခ် က်

မပညတ်ထ ငစ်ိုနယ်တမမ
တနမပညတ်  ် Technology Transfer ၁ ၂၅

Business Management ၈ ၁၈၅

Entrepreneur ship ၁ ၃၇

Digitalization ၁ ၆

Market Expansion ၃ ၆၃

Other ၂ ၁၁၇

Knowledge Sharing ၄ ၈၇

Finance ၄ ၃၁၄

စိုစိုတပါငီ်း ၂၄ ၈၃၄



37



38

၁။ MSME မ ာြိုးအာြိုး အသ အမှတခ်ပ ကတ် (SME Member Card )မ ာြိုး ထ တရ်ပြိုးခခငြ်ိုး

(က)စ မံက နီ်း၊ ဘဏ္ဍ တ ီးနငငံ့စ်ကမ်ှုဝနက်က ီးဌ န၊ စကမ်ှုကက ီးကကပ်တ ီးနငငံ့စ်စတ် ီးတ ီးဦီးစ ီးဌ န၊

 ငီ်းနင ီးမမြှ ပ်နငမံှုနငငံ့လ်ိုပ်ငနီ်းညြှ နှု ငီ်းတ ီးဌ နအတနမဖငံ့် MSME လိုပ်ငနီ်းမ  ီးဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးက ို

အ ီးတပီးမမြှင်ံ့ င ်   င် အတထ ကအ်ပံံ့မဖစတ်စ နန်ငင်ံ့ MSME အခ ကအ်လကမ်  ီး စိုစညီ်းန ိုင်

 န်  ည ် ယ၍် လိုပ်ငနီ်းရငငမ်  ီး  ို ံ့ MSME Member Card မ  ီးက ို ထို တ်ပီးတ  င ် က်

လ ကရ်င   ယတန ံ့အထ က ် (၃၄,၈၈၂)ခို အ ီး ထို တ်ပီးခ ံ့ဖပ ီးမဖစပ်ါ ည။် ယခိုအခါ Online

မငလ ယက်မူမန ်နစ်  တလ  ကထ် ီးန ိုငဖ်ပ ီး က ်ထို ယ်မူခငီ်းအ  က် တ  င ် ကမ်ှုအခတကကီး

တင က ိုပါ e-payment မဖငံ့တ်ပီးတခ န ိုင ်ညံ့် Webportal (www.msmewebportal.gov.mm)

ဖ ငံ့ပ်  အခမ်ီးအန ီးက ို(၁၉.၂.၂၀၂၀)  ကတ်န ံ့  င် စ မံက နီ်း၊ ဘဏ္ဍ တ ီးနငငံ့် စကမ်ှုဝနက်က ီးဌ န၊

ရံို ီးအမင ် (၃၀) တနမပညတ်  ်  င် က ငီ်းပမပ လိုပ်ခ ံ့ပါ ည။်

(ခ) အ  ိုပါ Webportal အ ီး SME Member Card Registration လိုပ်ငနီ်းစဉ်က ို   က မငနက်န်

မမန ်နစ်  Online စနစမ်ဖငံ့် ဝနတ်  ငမ်ှုတပီးမခငီ်းနငငံ့် e-payment စနစမ်ဖငံ့် တင တပီးတခ န ိုင် မညံ့်

E-government စနစက် ို ပ ပ မပငမ်ပင် အတက ငအ်ထညတ်ဖ ် နန်ငင်ံ့ လိုပ်ငနီ်းရငငမ်  ီး၏

အခ ကအ်လကမ်  ီးက ို Database စနစမ်ဖငံ့်   မ်ီး ညီ်းန ိုင ်န ် ို ံ့အ  က်  ည ် ယ၍် တ ီး   

ခ ံ့မခငီ်းမဖစဖ်ပ ီး လိုပ်ငနီ်းရငငမ်  ီးအတနမဖင်ံ့ လ ယက်ူမမန ်နစ်  မဖင်ံ့ က မ်  ီး တလ  ကထ် ီး

တ  င ် ကလ် ကရ်င ပါ ည။်

http://www.msmewebportal.gov.mm/
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၂။ MSME မ ာြိုး ရခ ြိုးရင မ ာြိုးလ ယက်သူကသ်ာစ ာ ရှ ရ ြိုးအတ က် ပူြိုးရပါငြ်ိုးရ ာင ် ကရ်ပြိုးခခငြ်ိုး နငှ့််

အသ ပညာရပြိုးရ  ြိုးရန ြိုးပ ွဲမ ာြိုးက ငြ်ိုးပခခငြ်ိုး

(က) MSME မ  ီး တင တကကီးအ ငီ်းအနင ီးလ ယက် ူက်  စ   ရင န ိုငတ် ီးအ  က် န ိုငင်တံ  ် အစ ိုီး 

အစ အစဉ်မဖငံ့် တ  င ် ကတ်ပီးလ ကရ်င တ  JICA Two Step Loan တခ ီးတင အစ အစဉ်၊

မမနမ် ံ့စ ီးပ  ီးတ ီးဘဏမ်ငထို တ်ခ ီး ညံ့် MSME တခ ီးတင အစ အစဉ်၊ မမနမ် ံ့လယယ် ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး

တ ီးဘဏမ်င ထို တ်ခ ီး ညံ့် SME တခ ီးတင အစ အစဉ်မ  ီးမင လိုပ်ငနီ်းရငငမ်  ီး အ  ိုီးနှုနီ်း

 က ် စ  မဖင်ံ့ တခ ီးတင  ရင န ိုငတ် ီးအ  က်  က်  ိုင ် ဝနက်က ီးဌ နမ  ီး၊ မပည ် ငီ်း/မပညပ်

အဖ  ွံ့အစညီ်းမ  ီး၊ အစ ိုီး ဘဏမ်  ီး၊ ပိုဂ္ဂလ ကဘဏမ်  ီးနငငံ့် ပူီးတပါငီ်းတ  င ် ကလ် က်ရင ပါ

 ည။် ၂၀၂၀ မပည်ံ့နငစ၊်   နလ်အထ တခ ီးတင အစ အစဉ်အလ ိုက် ထို တ်ခ ီးဖပ ီးစ ီးမှုမင ပူီး   (၁)

ပါ အ  ိုငီ်း မဖစပ်ါ ည။်

(ခ) တ ရငည ်ည ်ံံ့ခ ိုငဖ်မ တ  စ ီးပ  ီးတ ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီး မဖစထ် နီ်းလ တစ နန်ငင်ံ့   ဝနယ်မူှု

  ဝနခ်ံမှုရင တ  စ ီးပ  ီးတ ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီး မဖစတ်ပေါ်လ တစ နအ်  က် ေ နီ်းမ ် အစ ိုီး နငငံ့်

မမနမ် န ိုငင်အံစ ိုီး   ို ံ့ ပူီးတပါငီ်းတ  င ် ကလ် ကရ်င  ညံ့် Denmark Myanmar Country

Programme 2016-2020 တအ ကရ်င Responsible Business Fund (RBF) Project မင

လိုပ်ငနီ်းရငငမ်  ီး တင တကကီးအတထ ကအ်ပံံ့ ရင န ိုငတ် ီးအ  က် အတက ငအ်ထညတ်ဖ ်

တ  င ် က ် ၌ ပူီးတပါငီ်းပါဝင် တ  င ် ကလ် က် ရင ပါ ည။်
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(ဂ္) ထ ို ံ့အမပင်  ငီ်းနင ီးမမြှ ပ်နငမံှုနငငံ့လ်ိုပ်ငနီ်းညြှ နှု ငီ်းတ ီးဌ နအတနမဖငံ့် MSME လိုပ်ငနီ်းရငငမ်  ီး တခ ီးတင 

  ိုင ်   ငီ်းအခ က်အလကမ်  ီး  ရင န ိုင ်နအ်  က်  က ် ိုင ် အဖ  ွံ့အစညီ်းမ  ီး၊

တင တကကီး   ိုင ် အဖ  ွံ့အစညီ်းမ  ီး၊ ဘဏမ်  ီးနငငံ့် ပူီးတပါငီ်း၍ တ  ီးတန ီးပ  မ  ီး

က ငီ်းပမပ လိုပ်လ က် ရင ပါ ည။် တ  ီးတန ီးပ  မင  ်မ်ီးဓ  ပံ်ိုမ  ီးက ို ပူီး   (၂) မဖင်ံ့

တဖ ်မပထ ီးပါ ည။်
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စဉ် ရခ ြိုးရင အစ အစဉ် လ ပ်ငန်ြိုးရှင် ရခ ြိုးရင 

ဦြိုးရ (က ပ်သန်ြိုး)

(က) Credit Guarantee Insurance (CGI) ၉၆၅ ၁၄၉၉၄.၆၀

(ခ) JICA Two Step Loan(Phase –I) ၄၃၅ ၉၃၂၈၈.၄၈

(ဂ္) JICA Two Step Loan(Phase -II) ၇၇၂ ၁၂၉၂၅၀.၀၀

(ဃ) မမနမ် ံ့စ ီးပ  ီးတ ီးဘဏမ်ငထို တ်ခ ီး ည်ံ့ ၃၁၁ ၂၃၃၀၁.၇၅

MSME တခ ီးတင အစ အစဉ်



42

(www.msmewebportal.gov.mm) ဖ င့်ပ် ွဲအခမ်ြိုးအနာြိုးမှ မှတတ်မ်ြိုးဓာတပ်  မ ာြိုး

http://www.msmewebportal.gov.mm/
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ဘဏ္ဍာရ ြိုးဝန်ရ ာငမ်ှုမ ာြိုးအာြိုး ရှငြ်ိုးလငြ်ိုးမ တ ်ကသ်ည့်် ရ  ြိုးရန ြိုးပ ွဲမှ
မှတတ်မ်ြိုးဓာတပ်  မ ာြိုး
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စစက်  ငြ်ိုးတ  ငြ်ိုးရေသကက ြိုးတ င်က ငြ်ိုးပခပ လ ပ်သည့်် JICA 

SME – TSL Seminar မှ မှတတ်မ်ြိုးဓာတပ်  မ ာြိုး
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MSME လ ပ်ငန်ြိုးမ ာြိုး ဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုးတကရ် ြိုးအတ က် ဌာန၏ရ ာင ် ကခ် ကမ် ာြိုး

( ငြ်ိုးနှ ြိုးခမ  ပ်နှ မှုနငှ့်လ် ပ်ငန်ြိုးည  နှု ငြ်ိုးရ ြိုးဌာန)

၁။ အတ ီးစ ီး၊ အငယစ် ီးနငင်ံ့ အလ စ် ီးစ ီးပ  ီးတ ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီးမင အတပါငမ်ပါ Future Business

Plan မဖင်ံ့ တခ ီးတင တခ ီးယနူ ိုငတ်  Credit Guarantee Insurance (CGI) စနစမ်ဖင်ံ့ ထို ်တခ ီးလ ကရ်င 

 ည်ံ့ တခ ီးတင အစ အစဉ်၊ JICA Two Step Loan တခ ီးတင အစ အစဉ်၊ န ိုငင်တံ  ်အတထ ကအ်ပံံ့

မဖစ်တ  မမနမ် ံ့စ ီးပ  ီးတ ီးဘဏမ်ငထို ်တခ ီး ည်ံ့ တခ ီးတင အစ အစဉ်မ  ီး  င် MSME လိုပ်ငနီ်းရငင်

မဖစ်တကက ငီ်း တထ က်ခံခ က်မ  ီးထို ်တပီးမခငီ်းမ  ီးက ို တ  င ် က်လ က်ရင   ၂၀၂၀ မပည်ံ့နငစ်၊

 ူလ ိုငလ်အထ မပညန်ယ/်   ိုငီ်းတေ ကက ီး/ မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊ တနမပညတ်  ်ရင လိုပ်ငနီ်းရငင်

စိုစိုတပါငီ်း (၉,၉၈၃) ဦီးအ ီး SME လိုပ်ငနီ်းရငငမ်ဖစတ်ကက ငီ်းတထ ကခ်ံစ ထို တ်ပီးခ ံ့ပါ ည။်

၂။ ထ ို ံ့အမပင်  က်  ိုင ် ဝနက်က ီးဌ နမ  ီး၊ မပည ် ငီ်း၊ မပညပ် အဖ  ွံ့အစညီ်းမ  ီး၊ ဘဏမ်  ီးနငင်ံ့

ပူီးတပါငီ်းလ က် MSME တခ ီးတင   ိုင ်   ငီ်းအခ ကအ်လကန်ငင်ံ့ Financial Literacy   ိုင ် 

အ  ပည  ပ်မ  ီးက ို ပံံ့ပ ိုီးတပီးခ ံ့  ၂၀၂၀ မပည်ံ့နငစ၊်  ူလ ိုငလ်အထ တနမပညတ်  ်၊ မနတတလီး၊  နက်ိုန၊်

တ  ငက်က ီး၊ ပ ခူီး၊ ပို  မ်၊ တမ ်လဖမ  င၊် မံို   စ ည်ံ့ဖမ  ွံ့မ  ီး  င် တ  ီးတန ီးပ  (၁၈)ကက မ် မပ လိုပ်တပီး

ခ ံ့ဖပ ီး လိုပ်ငနီ်းရငင် (၂,၉၇၁)ဦီး  ကတ်  ကခ် ံ့ပါ ည။်
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၃။ ေ နီ်းမ န် ိုငင်အံစ ိုီး နငင်ံ့ မမနမ် န ိုငင်အံစ ိုီး   ို ံ့ ပူီးတပါငီ်းတ  င ် က် ည်ံ့ Denmark Myanmar

Country Programme 2016-2020   င် မမနမ် စ ီးပ  ီးတ ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီး ဖပ  င ် ိုငမ်ှု ပ ိုမ ိုမမင်ံ့မ ီးလ 

တစ နန်ငင်ံ့   ဝနယ်မူှု၊   ဝနခ်ံမှုလိုပ်ငနီ်းမ  ီးမဖစ်လ တစ န် Responsible Business Fund (RBF) Project

က ို အတက ငအ်ထညတ်ဖ ်တ  င ် က ် ၌ စကမ်ှုကက ီးကကပ်တ ီးနငင်ံ့စစတ် ီးတ ီးဦီးစ ီးဌ နမင ပါဝင်

တ  င ် ကလ် က်ရင ပါ ည။် အ  ိုပါ RBF Project မင   မ်င ်ထ ီး ည်ံ့ လိုပ်ငနီ်းနယပ်ယ်(၇)ခိုမင

လိုပ်ငနီ်းရငငမ်  ီး  ို ံ့ ၂၀၂၀ မပညံ့န်ငစ၊်   နလ်အထ တင တကကီးအတထ ကအ်ပံံ့ (Financial Grant) (၆၄၅)ခို

ခ င်ံ့မပ ခ ံ့ဖပ ီး လိုပ်ငနီ်းရငင(်၃၈၈)ဦီး  ို ံ့တင တကကီးအတထ ကအ်ပံံ့ က ပ် (၁၁,၆၈၁.၈၃၆)  နီ်း တထ ကပံ်ံ့တပီး ဖပ ီး

မဖစပ်ါ ည။်

MSME လ ပ်ငန်ြိုးရှငမ် ာြိုး ရခ ြိုးရင  ရှ ထာြိုးမှု အရခခအရန

(က) JICA Two Step Loan (Phase-I) ရခ ြိုးရင အစ အစဉ် (၃၁.၇.၂၀၂၀) အထ 

တခ ီးတင  ရင ဖပ ီးဦီးတ - (၄၄၃) ဦီး

က ပ် နီ်း - (၉၅,၁၈၈.၄၈)  နီ်း

(ခ) JICA Two Step Loan (Phase-II) ရခ ြိုးရင အစ အစဉ် (၃၁.၇.၂၀၂၀) အထ 

တခ ီးတင  ရင ဖပ ီးဦီးတ - (၈၅၀) ဦီး

က ပ် နီ်း - (၁၄၁,၀၇၆)  နီ်း

က ပ် နီ်း - (၁၅,၃၆၂.၆)  နီ်း
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(ဂ) MEB ရခ ြိုးရင အစ အစဉ် (၃၀.၆.၂၀၂၀) အထ 

တခ ီးတင  ရင ဖပ ီးဦီးတ - (၃၁၁) ဦီး

က ပ် နီ်း - (၂၃,၃၀၁.၇၅)  နီ်း

(ဃ) CGI ရခ ြိုးရင အစ အစဉ် (၃၁.၇.၂၀၂၀) အထ 

တခ ီးတင  ရင ဖပ ီးဦီးတ - (၉၆၅) ဦီး

က ပ် နီ်း - (၁၅,၃၆၂.၆)  နီ်း
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MSME Agency ၏လ ပ်ငန်ြိုးရ ာင ် ကခ် ကမ် ာြိုး

၁။ မမနမ် န ိုငင်ရံင MSME လိုပ်ငနီ်းမ  ီးဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ  က် န ိုငင်တံ  ် မမ ဦီးတ  င်

တ  MSME လိုပ်ငနီ်းမ  ီးဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးဗဟ ိုတက ်မ  က ို ၂၀၁၆ ခိုနငစ၊်   နလ်(၇) ကတ်န ံ့  င်

လညီ်းတက ငီ်း၊ ေို  ယ မမ ဦီးတ  ငတ်  လိုပ်ငနီ်းတက ်မ  က ို ၂၀၁၇ ခိုနငစ၊် န ိုဝငဘ် လ(၂၉) က်

တန ံ့  င် ဖ  ွံ့စညီ်းခ ံ့ပါ ည။် လိုပ်ငနီ်းတက ်မ  လက်တအ က ် င် MSME Agency၊  နပံ်ိုတင စ မံခန ံ့ခ်  မှု

အဖ  ွံ့ န ငငံ့် MSME လိုပ်ငနီ်း ံိုီး ပ်မှုနငငံ့် ညြှ နှု ငီ်းအတက ငအ်ထညတ်ဖ ်တ ီးအဖ  ွံ့ဟ၍ူ အတထ ကအ်ကမူပ 

အဖ  ွံ့ (၃) ဖ  ွံ့က ို (၂၀၁၈) ခိုနငစ၊်  နန်ဝါ  လ(၂) က်  င် ဖ  ွံ့စညီ်းခ ံ့ပါ ည။် ဗဟ ို MSME Agency   င်

MSME ဖ ံွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီး တ  င ် ကလ် ကရ်င တ   က ် ိုင ် ဝနက်က ီးဌ နမ  ီး၊ အဖ  ွံ့

အစညီ်းမ  ီးမင   ဝနရ်င ပိုဂ္ဂ  လမ်  ီး၊ အ  ပည ရငင၊် အ  ပ်ည ရငငမ်  ီးပါဝငဖ်ပ ီး   ိုငီ်းတေ ကက ီး/

မပညန်ယ/် မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊ တနမပညတ်  ်  ို ံ့  င်  က ် ိုင ် ဝနက်က ီးခ  ပ်မ  ီးမင

န ယကအမဖစပ်ါဝငတ်  Regional MSME Agency မ  ီးက ို ဖ  ွံ့စညီ်းထ ီးပါ ည။်

၂။ MSME လိုပ်ငနီ်းမ  ီးဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီးတ ီးတ  င ် က ်   င် တေ  စခ်ိုနငငံ့ ်စခ်ို အ ီး  ခ က၊်

အ ီးနညီ်းခ ကမ်  ီး၊ ဦီးစ ီးတပီးကဏ္ဍမ  ီး က  မပ ီးမခ ီးန ီးမှုတကက ငံ့် တေ  စခ်ိုခ ငီ်းစ အလ ိုက် Action

Plan မ  ီး တ ီး    နလ် ိုအပ်ပါ ည။်ထ ို ံ့တကက ငံ့် ဗဟ ို MSME Agency နငငံ့် Regional MSME Agency
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မ  ီး ပူီးတပါငီ်း၍ Regional MSME Action Plan မ  ီးက ို (၂၀၁၈) ခိုနငစ်မင စ င၍် တ ီး   ခ ံ့  (၂၀၁၉)

ခိုနငစ၊် ေ  ငဘ် လ  င်   ိုငီ်းတေ ကက ီး/ မပညန်ယ/် မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊ တနမပညတ်  ်

တေ အ ီးလံိုီး  င် တ ီး   ဖပ ီးစ ီးခ ံ့ဖပ ီး လကရ်င အတမခအတန  င် အ  ိုပါ Action Plan မ  ီးအ ီး

အတက ငအ်ထညတ်ဖ ် တ  င ် ကလ် ကရ်င ပါ ည။်

၃။ MSME Agency ၏ ပထမအကက မ် နငစပ် လ်ညည် လ ခံနငငံ့် တေ   ိုင ် MSME Action

Plan မ  ီးအ ီး မ   ်ကမ်ခငီ်းအခမ်ီးအန ီး က ို (၂၀၁၉) ခိုနငစ၊် ေ  ငဘ် လ (၁၉)  ကမ်င (၂၀)  ကအ်ထ 

Park Royal ဟ ို ယ၊် တနမပညတ်  ်  င် က ငီ်းပမပ လိုပ်ခ ံ့ပါ ည။်

၄။ စကမ်ှုကက ီးကကပ်တ ီးနငငံ့စ်စတ် ီးတ ီးဦီးစ ီးဌ န၊ ညွှနက်က ီးတ ီးမ ီးခ  ပ်အတနမဖငံ့်MSME 

လိုပ်ငနီ်းတက ်မ    င်    ဖကအ်  ငီ်းတ ီးမ ီးအမဖစလ်ညီ်းတက ငီ်း၊ MSME Agency   င်

အ  ငီ်းတ ီးမ ီးအမဖစလ်ညီ်းတက ငီ်း   ဝနယ်တူ  င ် ကလ် ကရ်င ပါ ည။်



SME Policy

MSME ဗဟ  ရကာ်မတ ဖ ွဲ ွံ့စညြ်ိုးခခငြ်ိုး

ခပညရ်ထာငစ် အစ  ြိုး အဖ ွဲ ွံ့သည် အရသြိုးစာြိုးနငှ့်် အလတစ်ာြိုးစ ြိုးပ ာြိုးရ ြိုးလ ပ်ငန်ြိုးမ ာြိုးဖ  ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ  ြိုး

တကရ် ြိုး ဥပရေပ ေမ် ၅ ပ ေမ်ခ ွဲ(က) ပါ ခပဌာန်ြိုးခ ကအ် အရသြိုးစာြိုးနငှ့်် အလတစ်ာြိုးစ ြိုးပ ာြိုးရ ြိုး

လ ပ်ငန်ြိုးမ ာြိုး ဗဟ  ရကာ်မတ က  ၇-၆-၂၀၁၆  ကစ် ွဲပါ အမ န် ့်ရ ကာ်ခငာ စာအမှတ် (၄၄/၂၀၁၆) ခဖင့််

ရအာကပ်ါအတ  ငြ်ိုး ဖ ွဲ ွံ့စညြ်ိုးခွဲ့်ပါသည−်

စဉ် အဖ ွဲ ွံ့ဝငမ် ာြိုး  ာထြူိုး ဦြိုးရ 

၁ န ိုငင်တံ  ် မမ ဥကက ဋ္ဌ (၁)ဦီး

၂ န ိုငင်တံ  ်အ  ိုငပ်ငခ်ံပိုဂ္ဂ  လ်    ဖကဥ်ကက ဌ (၁)ဦီး

၃ ေို  ယ မမ မ  ီး ေို  ယဥကက ဋ္ဌ (၂)ဦီး

၄ မပညတ်ထ ငစ်ိုအ င်ံ့ပိုဂ္ဂ  လမ်  ီး အဖ  ွံ့ဝငမ်  ီး (၁၁) ဦီး

၅ စ ီးပ  တ ီး  ိုင ် အ ငီ်းအဖ  ွံ့မ  ီးမင င်ံ့တလ  ်တ  က ိုယစ် ီးလငယမ်  ီး

နငင်ံ့စ ီးပ  ီးတ ီးပည ရငင၊် အ  ပည ရငငန်ငင်ံ့အ  ပ်ည ရငငမ်  ီး

အဖ  ွံ့ဝငမ်  ီး (၈)ဦီး

၆ မပညတ်ထ ငစ်ိုဝနက်က ီး၊ စ မံက နီ်း၊ ဘဏ္ဍ တ ီးနငငံ့စ်ကမ်ှုဝနက်က ီးဌ န အ  ငီ်းတ ီးမ ီး (၁)ဦီး

စ စ ရပါငြ်ိုး (၂၄)ဦြိုး



MSME လိုပ်ငနီ်းတက ်မ  ဖ  ွံ့စညီ်းမခငီ်း

စဉ် အဖ ွဲ ွံ့ဝငမ် ာြိုး  ာထြူိုး ဦြိုးရ 

၁ ေို  ယ မမ ဥကက ဋ္ဌ (၁)ဦီး

၂ မပညတ်ထ ငစ်ိုဝနက်က ီး၊ စ မံက နီ်း၊ ဘဏ္ဍ တ ီးနငငံ့်
စကမ်ှုဝနက်က ီးဌ န

ေို  ယဥကက ဋ္ဌ (၁)ဦီး

၃ အဖမ  မ်ီးအ  ငီ်းဝန် အ  ငီ်းတ ီးမ ီး (၁)ဦီး

၄ ညွှနက်က ီးတ ီးမ ီးခ  ပ်၊ စကမ်ှုကက ီးကကပ်တ ီးနငင်ံ့
စစတ် ီးတ ီးဦီးစ ီးဌ န

   ဖက်
အ  ငီ်းတ ီးမ ီး

(၁)ဦီး

၅ မပညတ်ထ ငစ်ိုအ င်ံ့ပိုဂ္ဂ  လမ်  ီး အဖ  ွံ့ဝငမ်  ီး (၂၈) ဦီး

၆ ပိုဂ္ဂလ ကလိုပ်ငနီ်းရငငမ်  ီးအ  ပည ရငင၊်အ  ပ်ည ရငင်
မ  ီး SME လိုပ်ငနီ်းမ  ီးလကတ်  ွံ့ တ  င ် ကတ်န ူ

အဖ  ွံ့ဝငမ်  ီး (၈)ဦီး

စ စ ရပါငြ်ိုး (၄၀)ဦြိုး

ဥပရေပ ေမ် ၇ ပ ေမ်ခ ွဲ (က) အ ဗဟ  ရကာ်မတ ၏ (၂၉.၁၁.၂၀၁၇)  ကရ်န ့် အမ န် ့်ရ ကာ်ခငာ
စာအမှတ် (၁/၂၀၁၇) ခဖင့်် ဖ ွဲ ွံ့စညြ်ိုးခွဲ့်ပါသည။်



MSME ရအဂ ငစ် အဖ ွဲ ွံ့ ဖ ွဲ ွံ့စညြ်ိုးခခငြ်ိုးနငှ့်် လ ပ်ငန်ြိုးတာဝန်မ ာြိုး

စဉ် အဖ ွဲ ွံ့ဝငမ် ာြိုး  ာထြူိုး ဦြိုးရ 

၁ ေို  ယဝနက်က ီး၊ စ ီးပ  ီးတ ီးနငင်ံ့ကီူး နီ်းတ  ငီ်းဝယတ် ီးဝနက်က ီးဌ န ဥကက ဋ္ဌ (၁)ဦီး

၂ ေို  ယဝနက်က ီး၊ စ မံက နီ်း၊ ဘဏ္ဍ တ ီးနငငံ့စ်ကမ်ှုဝနက်က ီးဌ န တ ွဲဖကဥ်ကက ဋ္ဌ (၁)ဦီး

၃ ဥကက ဋ္ဌ၊မပညတ်ထ ငစ်ို မမ မမနမ် န ိုငင်ံ

ကိုန ်ညမ်  ီးနငင်ံ့စကမ်ှုလကမ်ှုလိုပ်ငနီ်းရငငမ်  ီးအ ငီ်းခ  ပ်

ေ တ ယဥကက ဋ္ဌ (၁)ဦီး

၄ ညွှနက်က ီးတ ီးမ ီးခ  ပ်၊

စကမ်ှုကက ီးကကပ်တ ီးနငငံ့စ်စတ် ီးတ ီးဦီးစ ီးဌ န၊ စကမ်ှုဝနက်က ီးဌ န

အတ ငြ်ိုးရ ြိုးမ ြိုး (၁)ဦီး

၅ ညွှနက်က ီးတ ီးမ ီးခ  ပ်မ  ီး/ေို  ယညွှနက်က ီးတ ီးမ ီးခ  ပ် အဖ  ွံ့ဝငမ်  ီး ( ၁၅) ဦီး

၆ စ ီးပ  တ ီး  ိုင ် အ ငီ်းအဖ  ွံ့မ  ီးမင င်ံ့တလ  ်တ  က ိုယစ် ီးလငယမ်  ီး

နငင်ံ့ စ ီးပ  ီးတ ီးပည ရငင၊် အ  ပည ရငငန်ငင်ံ့အ  ပ်ည ရငငမ်  ီး

အဖ  ွံ့ဝငမ်  ီး (၆)ဦီး

၇ ေို  ယညွှနက်က ီးတ ီးမ ီးခ  ပ်

စကမ်ှုကက ီးကကပ်တ ီးနငငံ့စ်စတ် ီးတ ီးဦီးစ ီးဌ န၊ စကမ်ှုဝနက်က ီးဌ န

တ ွဲဖကအ်တ ငြ်ိုး

ရ ြိုးမ ြိုး

(၁)ဦီး

စ စ ရပါငြ်ိုး (၂၆)ဦြိုး

အတ ီးစ ီးနငငံ့် အလ စ် ီးစ ီးပ  ီးတ ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီး ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး က်တ ီးလိုပ်ငနီ်းတက ်မ   ည် အမ န ံ့်

တကက ်မင စ အမင ် (၂/၂၀၁၈) မဖငံ့် အတ ီးစ ီးနငငံ့် အလ စ် ီးစ ီးပ  ီးတ ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီး ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီး

တအဂ္ ငစ် က ို ၂၀၁၈ခိုနငစ၊်  နန်ဝါ  လ(၂) ကတ်န ံ့  င် အဖ  ဝင(်၁၈)ဦီးနငငံ့ဖ်  ွံ့စညီ်းခ ံ့ဖပ ီး(၇)ဦီး ထပ်မံမဖည်ံ့စ က်

ခ ံ့ပါ ည။်(၂၀၁၉)ခိုနငစစ်က ်ငဘ် လ(၂၃) ကတ်န ံ့  င် စ မံက နီ်း၊ ဘဏ္ဍ တ ီးနငငံ့စ်ကမ်ှုဝနက်က ီးဌ န

ေို  ယဝနက်က ီး အ ီး   ဖကဥ်ကက ဌအမဖစ် ထပ်မံမဖညံ့စ် ကခ် ံ့ဖပ ီး အဖ  ွံ့ဝင် စိုစိုတပါငီ်း(၂၆) ဦီးမဖစပ်ါ ည-်



အတ ီးစ ီးနငငံ့် အလ စ် ီးစ ီးပ  ီးတ ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီး ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး က်တ ီးလိုပ်ငနီ်းတက ်မ   ည် အမ န ံ့်

တကက ်မင စ အမင (်၃/၂၀၁၈)မဖငံ့် အတ ီးစ ီးနငငံ့် အလ စ် ီးစ ီးပ  ီးတ ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီး ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီး

 နပံ်ိုတင စ မံခန ံ့ခ်  မှု အဖ  ွံ့ က ို ၂၀၁၈ ခိုနငစ၊်  နန်ဝါ  လ (၂)  ကတ်န ံ့  င် အဖ  ဝင် (၁၂) ဦီးနငငံ့် ဖ  ွံ့စညီ်းခ ံ့ပါ ည-်

စဉ် အဖ ွဲ ွံ့ဝငမ် ာြိုး  ာထြူိုး ဦြိုးရ 

၁ ေို  ယဝနက်က ီး၊ စ မံက နီ်းနငင်ံ့ ဘဏ္ဍ တ ီးဝနက်က ီးဌ န ဥကက ဋ္ဌ (၁)ဦီး

၂ ေို  ယဝနက်က ီး၊ စ ီးပ  ီးတ ီးနငင်ံ့ကီူး နီ်းတ  ငီ်းဝယတ် ီးဝနက်က ီးဌ န ေို  ယဥကက ဋ္ဌ (၁)ဦီး

၃ ညွှနက်က ီးတ ီးမ ီးခ  ပ်၊  ံိုီးမငနီ်းတမခတင စ  ငီ်းဦီးစ ီးဌ န အ  ငီ်းတ ီးမ ီး (၁)ဦီး

၄ ညွှနက်က ီးတ ီးမ ီးခ  ပ် အဖ  ွံ့ဝငမ်  ီး (၃) ဦီး

၅ စ ီးပ  တ ီး  ိုင ် အ ငီ်းအဖ  ွံ့မ  ီးမင င်ံ့တလ  ်တ  က ိုယစ် ီးလငယမ်  ီး

နငင်ံ့စ ီးပ  ီးတ ီးပည ရငင၊် အ  ပည ရငငန်ငင်ံ့အ  ပ်ည ရငငမ်  ီး

အဖ  ွံ့ဝငမ်  ီး (၅)ဦီး

၆ ေို  ယညွှနက်က ီးတ ီးမ ီးခ  ပ်

စကမ်ှုကက ီးကကပ်တ ီးနငငံ့စ်စတ် ီးတ ီးဦီးစ ီးဌ န၊ စကမ်ှုဝနက်က ီးဌ န

   ဖကအ်  

ငီ်း တ ီးမ ီး

(၁)ဦီး

စ စ ရပါငြ်ိုး (၁၂)ဦြိုး

MSME  န်ပ  ရင စ မ ခန် ့်ခ ွဲမှုအဖ ွဲ ွံ့ ဖ ွဲ ွံ့စညြ်ိုးခခငြ်ိုး



MSME လ ပ်ငန်ြိုးသ  ြိုးသပ်မှုနငှ့်ည်  နှု ငြ်ိုးအရကာငအ်ထညရ်ဖာ်ရ ြိုးအဖ ွဲ ွံ့ ဖ ွဲ ွံ့စညြ်ိုးခခငြ်ိုး

အတ ီးစ ီးနငငံ့အ်လ စ် ီး စ ီးပ  ီးတ ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီး ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး က်တ ီး လိုပ်ငနီ်းတက ်မ   ည် အမ န ံ့်

တကက ်မင စ အမင ် (၁/၂၀၁၈) မဖငံ့် အတ ီးစ ီးနငငံ့အ်လ စ် ီးစ ီးပ  ီးတ ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီး ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး က်

တ ီးလိုပ်ငနီ်း ံိုီး ပ်မှုအစ  ငခ်ံတ ီးအဖ  ွံ့က ို ၂၀၁၈ ခိုနငစ၊်  နန်ဝါ  လ(၂) ကတ်န ံ့  င် အဖ  ဝင(်၁၀)ဦီးမဖငံ့်

ဖ  ွံ့စညီ်းခ ံ့ပါ ည-်

စဉ် အဖ ွဲ ွံ့ဝငမ် ာြိုး  ာထြူိုး ဦြိုးရ 

၁ ဥကက ဋ္ဌ၊ မမနမ် န ိုငင်အံငဂ်္ ငန် ယ အ ငီ်း ဥကက ဋ္ဌ (၁)ဦီး

၂ ေို  ယဝနက်က ီး၊

ပ ို ံ့တ  ငတ် ီးနငငံ့ ်က ် ယတ် ီးဝနက်က ီးဌ န

ေို  ယဥကက ဋ္ဌ (၁)ဦီး

၃ အတထ တထ အ  ငီ်းတ ီးမ ီး၊

မပညတ်ထ ငစ်ို မမ မမနမ် န ိုငင်ံ ကိုန ်ညမ်  ီးနငင်ံ့

စကမ်ှုလကမ်ှုလိုပ်ငနီ်းရငငမ်  ီးအ ငီ်းခ  ပ်

အ  ငီ်းတ ီးမ ီး (၁)ဦီး

၄ ညွှနက်က ီးတ ီးမ ီးခ  ပ် အဖ  ွံ့ဝငမ်  ီး (၃) ဦီး

၅ စ ီးပ  တ ီး  ိုင ် အ ငီ်းအဖ  ွံ့မ  ီးမင င်ံ့တလ  ်တ  က ိုယစ် ီးလငယမ်  ီး

နငင်ံ့စ ီးပ  ီးတ ီးပည ရငင၊် အ  ပည ရငငန်ငင်ံ့အ  ပ်ည ရငငမ်  ီး

အဖ  ွံ့ဝငမ်  ီး (၃)ဦီး

၆ ေို  ယညွှနက်က ီးတ ီးမ ီးခ  ပ်

စကမ်ှုကက ီးကကပ်တ ီးနငငံ့စ်စတ် ီးတ ီးဦီးစ ီးဌ န၊ စကမ်ှုဝနက်က ီးဌ န

   ဖကအ်  ငီ်း

တ ီးမ ီး

(၁)ဦီး

စ စ ရပါငြ်ိုး (၁၀)ဦြိုး



တ  ငြ်ိုးရေသကက ြိုး/ခပညန်ယရ်အဂ ငစ် မ ာြိုး ဖ ွဲ ွံ့စညြ်ိုးဖပ ြိုးစ ြိုးမှုအရခခအရန

စဉ် တ  ငြ်ိုးရေသကက ြိုး/ခပညန်ယ် အဖ ွဲ ွံ့ဝငဦ်ြိုးရ 

၁ တနမပညတ်  ်တက ငစ် ၁၆ ဦီး

၂ ကခ ငမ်ပညန်ယ် ၁၁ ဦီး

၃ ကယ ီးမပညန်ယ် ၁၁ ဦီး

၄ က ငမ်ပညန်ယ် ၂၀ ဦီး

၅ ခ ငီ်းမပညန်ယ် ၁၀ ဦီး

၆ မ နမ်ပညန်ယ် ၁၀ ဦီး

၇ စစက် ိုငီ်း  ိုငီ်းတေ ကက ီး ၁၃ ဦီး

၈  န သ     ိုငီ်းတေ ကက ီး ၁၆ ဦီး

၉ ပ ခူီး  ိုငီ်းတေ ကက ီး ၁၁ ဦီး

၁၀ မတက ီး  ိုငီ်းတေ ကက ီး ၁၁ ဦီး

၁၁ မနတတလီး  ိုငီ်းတေ ကက ီး ၁၁ ဦီး

၁၂  ခ ိုငမ်ပညန်ယ် ၁၁ ဦီး

၁၃  နက်ိုန ် ိုငီ်းတေ ကက ီး ၁၁ ဦီး

၁၄ ရငမ်ီးမပညန်ယ် ၁၃ ဦီး

၁၅ ဧ  ဝ    ိုငီ်းတေ ကက ီး ၁၁ ဦီး

စဉ် တ  ငြ်ိုးရေသကက ြိုး/ခပညန်ယ် အဖ ွဲ ွံ့ဝငဦ်ြိုးရ 

၁၆ န ဂ္ တေ ၁၆ ဦီး

၁၇ ပအ ိုဝ်ံ့ တေ ၁၀ ဦီး

၁၈ ဓနို တေ ၁၄ ဦီး

၁၉ ဝတေ ၁၆ ဦီး

၂၀ ပတလ င် ၁၅ ဦီး

၂၁ က ိုီးကန် ံ့ ၁၈ ဦီး



❖ MSME လိုပ်ငနီ်းမ  ီးဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီးတ ီးတ  င ် က ်   င် တေ  စခ်ိုနငငံ့ ်စခ်ို အ ီး  ခ က၊်

အ ီးနညီ်းခ ကမ်  ီး၊ ဦီးစ ီးတပီးကဏ္ဍမ  ီး က  မပ ီးမခ ီးန ီးမှုတကက ငံ့် တေ  စခ်ိုခ ငီ်းစ 

အလ ိုက် Action Plan မ  ီး တ ီး    နလ် ိုအပ်ပါ ည။်

❖ ထ ို ံ့တကက ငံ့် ဗဟ ို MSME Agency နငငံ့် Regional MSME Agency မ  ီး ပူီးတပါငီ်း၍

Regional MSME Action Plan မ  ီးက ို (၂၀၁၈) ခိုနငစမ်င စ င၍် တ ီး   ခ ံ့  (၂၀၁၉)

ခိုနငစ၊် ေ  ငဘ် လ  င်   ိုငီ်းတေ ကက ီး/ မပညန်ယ/် မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊

တနမပညတ်  ် တေ အ ီးလံိုီး  င် တ ီး   ဖပ ီးစ ီးခ ံ့ဖပ ီး လကရ်င အတမခအတန  င် အ  ိုပါ

Action Plan မ  ီးအ ီး အတက ငအ်ထညတ်ဖ ် တ  င ် ကလ် ကရ်င ပါ ည။်



(၂၀၁၈) ခ နစှအ်တ ငြ်ိုး ရအဂ ငစ် အစညြ်ိုးအရဝြိုးမ ာြိုး က ငြ်ိုးပဖပ ြိုးစ ြိုးမှုအရခခအရန

စဉ် အရ ကာငြ်ိုးအ ာ  ကစ် ွဲ ရန ာ

၁ ၁/၂၀၁၈ ကက မ်တမမ ကအ်စညီ်းအတဝီး ၇.၃.၂၀၁၈ စကမ်ှုဝနက်က ီးဌ န၊ အစညီ်းအတဝီးခနီ်းမ၊
တနမပညတ်  ်

၂ ၂/၂၀၁၈ ကက မ်တမမ ကအ်စညီ်းအတဝီး ၂၄.၃.၂၀၁၈ အစညီ်းအတဝီးခနီ်းမ၊
မတက ီး  ိုငီ်းတေ ကက ီး၊ မတက ီးဖမ  ွံ့

၃ ၃/၂၀၁၈ ကက မ်တမမ က် အစညီ်းအတဝီး ၂၂.၄.၂၀၁၈ ။

၄ ၄/၂၀၁၈ ကက မ်တမမ က် အစညီ်းအတဝီး ၁၂.၅.၂၀၁၈   ိုငီ်းတေ ကက ီးအစညီ်းအတဝီးခနီ်းမ၊
ပို  မ်ဖမ  ွံ့

၅ ၅/၂၀၁၈ ကက မ်တမမ က် အစညီ်းအတဝီး ၃၀.၆.၂၀၁၈ တ  ငက်က ီးဟ ို ယ၊် တ  ငက်က ီးဖမ  ွံ့

၆ ၆/၂၀၁၈ ကက မ်တမမ က် အစညီ်းအတဝီး ၁၇.၈.၂၀၁၈   ိုငီ်းတေ ကက ီးအစညအ်တဝီးခနီ်းမ၊
မံို   ဖမ  ွံ့

၇ ၇/၂၀၁၈ ကက မ်တမမ က် အစညီ်းအတဝီး ၂၁.၈.၂၀၁၈ တနမပညတ်  ်

၈ ၈/၂၀၁၈ ကက မ်တမမ က် အစညီ်းအတဝီး ၆.၉.၂၀၁၈ တမ ်လဖမ  ငဖ်မ  ွံ့၊ မ နမ်ပညန်ယ်

၉ ၉/၂၀၁၈ ကက မ်တမမ က် အစညီ်းအတဝီး ၈.၉.၂၀၁၈ ဘ ီးအဖံမ  ွံ့၊ က ငမ်ပညန်ယ်

၁၀ ၁၀/၂၀၁၈ ကက မ်တမမ က် အစညီ်းအတဝီး ၂၇.၉.၂၀၁၈ MRCCI  ခနီ်းမ၊ မနတတလီးဖမ  ွံ့



(၂၀၁၈) ခ နစှအ်တ ငြ်ိုး ရအဂ ငစ် အစညြ်ိုးအရဝြိုးမ ာြိုး

က ငြ်ိုးပဖပ ြိုးစ ြိုးမှုအရခခအရန(Contd.)

စဉ် အရ ကာငြ်ိုးအ ာ  ကစ် ွဲ ရန ာ

၁၁ ၁၁/၂၀၁၈ကက မ်တမမ ကအ်စညီ်းအတဝီး ၅.၁၁.၂၀၁၈ တနမပညတ်  ်

၁၂ ၁၂/၂၀၁၈ကက မ်တမမ ကအ်စညီ်းအတဝီး ၁၇.၁၁.၂၀၁၈  နက်ိုနဖ်မ  ွံ့

၁၃ ၁၃/၂၀၁၈ကက မ်တမမ ကအ်စညီ်းအတဝီး ၂၂.၁၂.၂၀၁၈ တမ ်လဖမ  ငဖ်မ  ွံ့

၁၄ ၁၄/၂၀၁၈ကက မ်တမမ ကအ်စညီ်းအတဝီး ၂၇.၁၂.၂၀၁၈ ပ ခူီးဖမ  ွံ့



(၂၀၁၉) ခ နစှအ်တ ငြ်ိုး ရအဂ ငစ် အစညြ်ိုးအရဝြိုးမ ာြိုး က ငြ်ိုးပဖပ ြိုးစ ြိုးမှုအရခခအရန

စဉ် အရ ကာငြ်ိုးအ ာ  ကစ် ွဲ ရန ာ

၁ ၁/၂၀၁၉ ကက မတ်မမ က်
အစညီ်းအတဝီး

၈.၁.၂၀၁၉ စကမ်ှုဝနက်က ီးဌ န၊ တနမပညတ်  ်

၂ ၂/၂၀၁၉ ကက မတ်မမ က်
အစညီ်းအတဝီး

၂၅.၁.၂၀၁၉ ဖမ  ဖ်မ  ွံ့၊  န သ     ိုငီ်းတေ ကက ီး

၃ ၃/၂၀၁၉ကက မတ်မမ ကအ်စညီ်းအတဝီး ၁၄.၂.၂၀၁၉ လ   ငတ်က ်ဖမ  ွံ့၊ ကယ ီးမပညန်ယ်

၄ ၄/၂၀၁၉ကက မတ်မမ ကအ်စညီ်းအတဝီး ၉.၄.၂၀၁၉ ဟ ီးခါီးဖမ  ွံ့၊ ခ ငီ်းမပညန်ယ်

၅ ၅/၂၀၁၉ကက မတ်မမ ကအ်စညီ်းအတဝီး ၁၄.၅.၂၀၁၉ ထ ီးဝယဖ်မ  ွံ့၊ န သ     ိုငီ်းတေ 

ကက ီး

၆ ၆/၂၀၁၉ကက မတ်မမ ကအ်စညီ်းအတဝီး ၂၂.၇.၂၀၁၉ စစတ်  ဖမ  ွံ့၊ ခ ိုငမ်ပညန်ယ်



(၂၀၁၉) ခ နစှအ်တ ငြ်ိုး ရအဂ ငစ် အစညြ်ိုးအရဝြိုးမ ာြိုး က ငြ်ိုးပဖပ ြိုးစ ြိုးမှုအရခခအရန

စဉ် အရ ကာငြ်ိုးအ ာ  ကစ် ွဲ ရန ာ

၇ ၇/၂၀၁၉ ကက မတ်မမ က်
အစညီ်းအတဝီး

၉.၇.၂၀၁၉ ရံိုီးအမင (်၃၇)၊ တနမပညတ်  ်

၈ ၈/၂၀၁၉ ကက မတ်မမ က်
အစညီ်းအတဝီး

၁၉.၈.၂၀၁၉ ရံိုီးအမင (်၃၇)၊ တနမပညတ်  ်

၉ ၉/၂၀၁၉ကက မတ်မမ ကအ်စညီ်းအတဝီး ၄.၉.၂၀၁၉ ရံိုီးအမင (်၃၇)၊ တနမပညတ်  ်

၁၀ ၁၀/၂၀၁၉ကက မတ်မမ ကအ်စညီ်းအ
တဝီး

၃.၁၀.၂၀၁၉ မမစက်က ီးန ီးဖမ  ွံ့၊ ကခ ငမ်ပညန်ယ်

၁၁ ၁၁/၂၀၁၉ကက မတ်မမ ကအ်စညီ်းအ
တဝီး

၁၃.၁၀.၂၀၁၉  နက်ိုနဖ်မ  ွံ့၊ နက်ိုန ် ိုငီ်းတေ ကက ီး

၁၂ ၁၂/၂၀၁၉ကက မတ်မမ ကအ်စညီ်းအတဝီး ၂၀.၁၁.၂၀၁၉ မံို   ဖမ  ွံ့၊စစက် ိုငီ်း  ိုငီ်းတေ ကက ီး



(၂၀၁၈) ခ နစှအ်တ ငြ်ိုး Action Plan ရဖာ်ထ တရ် ြိုးအလ ပ်ရ  ရ  ြိုးရန ြိုးပ ွဲမ ာြိုး

က ငြ်ိုးပဖပ ြိုးစ ြိုးမှုအရခခအရန

စဉ် အရ ကာငြ်ိုးအ ာ  ကစ် ွဲ ရန ာ

၁ မတက ီး  ိုငီ်းတေ ကက ီး Action Plan 
တဖ ်ထို တ် ီး အလိုပ်ရံိုတ  ီးတန ီးပ  

၂၂.၄.၂၀၁၈ မင ၂၃.၄.၂၀၁၈ အထ အစညအ်တဝီးခနီ်းမ၊ မတက ီး
  ိုငီ်း တေ ကက ီး၊ မတက ီးဖမ  ွံ့

၂ ဧ  ဝ    ိုငီ်းတေ ကက ီး Action Plan 
တဖ ်ထို ် တ ီး အလိုပ်ရံိုတ  ီးတန ီးပ  

၁၉.၆.၂၀၁၈ မင ၂၀.၆.၂၀၁၈
အထ 

ဧ  တ ွှဝါခနီ်းမ၊ ပို  မ်ဖမ  ွံ့၊
ဧ  ဝ    ိုငီ်းတေ ကက ီး

၃ ရငမ်ီးမပညန်ယ် (၁၆.၇.၂၀၁၈) 
မပညန်ယအ်စ အစဉ်

၄ မ နမ်ပညန်ယ်
Action Plan တဖ ်ထို တ် ီး
အလိုပ်ရံိုတ  ီးတန ီးပ  

၆.၉.၂၀၁၈ မင ၇.၉.၂၀၁၈ အထ တမ ်လဖမ  ငဖ်မ  ွံ့၊ မ နမ်ပညန်ယ်

၅ က ငမ်ပညန်ယ် Action Plan တဖ ်ထို တ် ီး
အလိုပ်ရံိုတ  ီးတန ီးပ  

၈.၉.၂၀၁၈ မင ၉.၉.၂၀၁၈ အထ ဘ ီးအဖံမ  ွံ့၊ က ငမ်ပညန်ယ်

၆ မနတတလီး  ိုငီ်းတေ ကက ီး Action Plan 
တဖ ်ထို ် တ ီးအလိုပ်ရံိုတ  ီးတန ီးပ  

၂၇.၉.၂၀၁၈ မင ၂၈.၉.၂၀၁၈
အထ 

MRCCI ခနီ်းမ၊ မနတတလီးဖမ  ွံ့

၇ ပ ခူီး  ိုငီ်းတေ ကက ီး Action Plan တဖ ်ထို ်
တ ီးအလိုပ်ရံိုတ  ီးတန ီးပ  

၂၇.၁၂.၂၀၁၈ မင
၂၈.၁၂.၂၀၁၈အထ 

ဖမ  ွံ့တ  ်ခနီ်းမ၊ ပ ခူီးဖမ  ွံ့



(၂၀၁၉) ခ နစှအ်တ ငြ်ိုး Action Plan ရဖာ်ထ တရ် ြိုးအလ ပ်ရ  ရ  ြိုးရန ြိုးပ ွဲမ ာြိုး

က ငြ်ိုးပဖပ ြိုးစ ြိုးမှုအရခခအရန

စဉ် အရ ကာငြ်ိုးအ ာ  ကစ် ွဲ မှတခ် က်

၁ ကယ ီးမပညန်ယ် ၁၄.၂.၂၀၁၉ မင ၁၅.၂.၂၀၁၉ အထ လ   ငတ်က ်ဖမ  ွံ့၊ ကယ ီးမပညန်ယ်

၂ ခ ငီ်းမပညန်ယ် ၉.၄.၂၀၁၉ မင ၁၀.၄.၂၀၁၉ အထ ဟ ီးခါီးဖမ  ွံ့၊ခ ငီ်းမပညန်ယ်

၃  န သ     ိုငီ်းတေ ကက ီး ၁၄.၅.၂၀၁၉မင ၁၅.၅.၂၀၁၉ထ ထ ီးဝယဖ်မ  ွံ့

၄  ခ ိုငမ်ပညန်ယ် ၂၂.၇.၂၀၁၉မင ၂၃.၇.၂၀၁၉ထ စစတ်  ဖမ  ွံ့

၅ ကခ ငမ်ပညန်ယ် ၃.၁၀.၂၀၁၉ မင ၄.၁၀.၂၀၁၉ထ မမစက်က ီးန ီးဖမ  ွံ့

၆  နက်ိုန ် ိုငီ်းတေ ကက ီး ၁၃.၁၀.၂၀၁၉ မင ၁၄.၁၀.၂၀၁၉ထ  နက်ိုနဖ်မ  ွံ့

၇ စစက် ိုငီ်း  ိုငီ်းတေ ကက ီး ၂၀.၁၁.၂၀၁၉ မင ၂၁.၁၁.၂၀၁၉ထ မံို   ဖမ  ွံ့



Action Plan ၏ Target Measures မ ာြိုး

❖ Legislation, Regulation and Tax (ဥပရေခပဌာန်ြိုးခခငြ်ိုး၊ စညြ်ိုးမ ဉ်ြိုးစညြ်ိုးကမ်ြိုးခ မှတခ်ခငြ်ိုး နငှ့််

အခ န်အရကာက)်   င ်ာ က စစ ပ်မ ာြိုး

❖ Productivity, Technology and Innovation (ထ တလ် ပ်မှုစ မ်ြိုး ည၊် နညြ်ိုးပညာနငှ့််တ ထ င ်န်ြိုး

သစမ်ှု)    င ်ာ က စစ ပ်မ ာြိုး

❖ Entrepreneurial Education and Skillsအမ   ြိုးသမ ြိုးမ ာြိုးနငှ့််လငူယမ် ာြိုး Start up မ ာြိုးအတ က်

Capacity ခမ င့််တငခ်ခငြ်ိုး    င ်ာ က စစ ပ်မ ာြိုး

❖ Access to Finance  ရှ ရ ြိုးနငှ့်် Procedure လ ယက်ရူခ ာရမ ွံ့ရစရ ြိုး   င ်ာက စစ ပ်မ ာြိုး

❖ Access to Market and Internationalization   င ်ာ က စစ ပ်မ ာြိုး

❖ Green SMEs    င ်ာက စစ ပ်မ ာြိုး

❖ Social Enterprise and Inclusive SMEs   င ်ာက စစ ပ်မ ာြိုး

❖ Institutional Framework   င ်ာက စစ ပ်မ ာြိုး



MSME လ ပ်ငန်ြိုးမ ာြိုး၏ရေသအလ  က် ခပပ ွဲဖပ  ငပ် ွဲမ ာြိုးက ငြ်ိုးပဖပ ြိုးစ ြိုးမှု

❖ပထမအကက မ် ၂၃.၂.၂၀၁၈ မင ၂၅.၂.၂၀၁၈ (မနတတလီး)

❖ေို  ယအကက မ် ၂၄.၃.၂၀၁၈ မင ၂၆.၃.၂၀၁၈ (မတက ီး)

❖   ယအကက မ် ၁၂.၅.၂၀၁၈ မင ၁၄.၅.၂၀၁၈ (ပို  မ)်

❖စ ို ထ အကက မ် ၂၉.၆.၂၀၁၈ မင ၁.၇.၂၀၁၈ (တ  ငက်က ီး)

❖ပဉ္စမအကက မ် ၁၇.၈.၂၀၁၈ မင ၁၉.၈.၂၀၁၈ (မံို   )

❖ ဌမအကက မ် ၁၂.၁၀.၂၀၁၈ မင ၁၆.၁၀.၂၀၁၈ (ပ ခီူး)

❖  တ မအကက မ် ၁၆.၁၁.၂၀၁၈ မင ၁၈.၁၁.၂၀၁၈ ( နက်ိုန)်

❖အဋ္ဌမအကက မ် ၂၁.၁၂.၂၀၁၈မင ၂၃.၁၂.၂၀၁၈ (တမ ်လဖမ  င)်

❖နဝမအကက မ် ၂၅.၁.၂၀၁၉ မင ၂၇.၁.၂၀၁၉ (ဖမ  )်

National MSME 
Products Trade Fair

& Award

❖ ၂၂.၃.၂၀၁၉ မင ၂၄.၃.၂၀၁၉

❖ MICC 2 ၊ တနမပညတ်  ်



1st Annual Conference of MSME Agency and Launching Ceremony of Regional 

MSME Action Plans

➢ MSME Agency ၏ ပထမအကက မ် နစှပ်တလ်ညည် လာခ နငှ့််

ရေသ   င ်ာ MSME Action Plan မ ာြိုးအာြိုး မ တ ်ကခ်ခငြ်ိုး

အခမ်ြိုးအနာြိုးက  (၂၀၁၉) ခ နစှ၊် ေ ဇငဘ်ာလ(၁၉) ကမှ်(၂၀)  က်

အထ Park Royal ဟ  တယ၊် ရနခပညရ်တာ်တ င် က ငြ်ိုးပ

ခပ လ ပ်ခွဲ့်ပါသည။်



မှတတ်မ်ြိုးဓါတပ်  မ ာြိုး (၁၉.၁၂.၂၀၁၉)

အတ ီးစ ီး၊အငယစ် ီးနငငံ့အ်လ စ် ီးစ ီးပ  ီးတ ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီးဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးလိုပ်င

နီ်းတက ်မ  ဥကက ဋ္ဌ ၊ ေို  ယ မမ ဦီးမမငံ့တ်  မင အမင စက ီးတမပ ကက ီးစဉ်



အတ ီးစ ီး၊အငယစ် ီးနငငံ့အ်လ စ် ီးစ ီးပ  ီးတ ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီးဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးတအဂ္ ငစ် ဥကက ဋ္ဌ

စ ီးပ  ီးတ ီးနငငံ့က်ီူး နီ်းတ  ငီ်းဝယတ် ီးဝနက်က ီးဌ န ၊ေို  ယဝနက်က ီး ဦီးတအ ငထ်ီူး မင

အမင စက ီးတမပ ကက ီးစဉ်



အတ ီးစ ီး၊အငယစ် ီးနငငံ့အ်လ စ် ီးစ ီးပ  ီးတ ီးလိုပ်ငနီ်းမ  ီးဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးတအဂ္ ငစ် 

   ဖကဥ်ကက ဋ္ဌ ၊ စ မံက နီ်း၊ဘဏ္ဍ တ ီးနငငံ့စ်က်မှုဝနက်က ီးဌ နေို  ယဝနက်က ီးတေါက်  မငီ်း  ပ ိုငဟ် နီ်းမင

အမင စက ီးတမပ ကက ီးစဉ်



မင  ်မ်ီး ငဓ်ါ ပံ်ိုရ ိုက်ကီူးစဉ်



အလ ရငငမ်  ီးနငငံ့ပ်ူီးတပါငီ်းတ  င ် ကတ်  အဖ  ွံ့အစညီ်းမ  ီးအ ီး
ဂ္ိုဏမ်ပ လွှ တပီးအပ်စဉ်



အလ ရငငမ်  ီးနငငံ့ပ်ီူးတပါငီ်းတ  င ် ကတ်  အဖ  ွံ့အစညီ်းမ  ီးအ ီး
ဂ္ိုဏမ်ပ လွှ တပီးအပ်စဉ်



အလ ရငငမ်  ီးနငငံ့ပ်ီူးတပါငီ်းတ  င ် ကတ်  အဖ  ွံ့အစညီ်းမ  ီးအ ီး
ဂ္ိုဏမ်ပ လွှ တပီးအပ်စဉ်



အလ ရငငမ်  ီးနငငံ့ပ်ီူးတပါငီ်းတ  င ် ကတ်  အဖ  ွံ့အစညီ်းမ  ီးအ ီး
ဂ္ိုဏမ်ပ လွှ တပီးအပ်စဉ်



အလ ရငငမ်  ီးမင ဂ္ိုဏမ်ပ စက ီးတမပ ကက ီးစဉ်



တေါက ် ထ နီ်း  ူ ကမ်င MSME Application  နငငံ့ပ်  ်က၍်

မ   ်ကတ်  ီးတန ီး တမပ ကက ီးစဉ်



“MSME  လိုပ်ငနီ်းမ  ီး ဖ ံွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီး  ိုင ် အဖ  ွံ့အစညီ်းမ  ီးခ ိုငမ် အ ီးတက ငီ်းတစတ ီး”

တခါငီ်းစဉ်မဖငံ့် တ  ီးတန ီးတမပ ကက ီးစဉ်



“MSME  လိုပ်ငနီ်းမ  ီး ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီး  ိုင ် အဖ  ွံ့အစညီ်းမ  ီး

ခ ိုငမ် အ ီးတက ငီ်းတစတ ီး”တခါငီ်းစဉ်မဖငံ့် တ  ီးတန ီးတမပ ကက ီးစဉ်



မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊တနမပညတ်  ်/  ိုငတ်ေ ကက ီး/မပညန်ယမ်  ီး  င် တ ီး   ခ ံ့တ  

တေ   ိုင ် MSME Action Plan မ  ီး၏လကရ်င အတက ငအ်ထည်တဖ ်

တ  င ် ကမ်ှုအတမခအတနမ  ီးအ ီး အဖ  ွံ့လ ိုကတ်  ီးတန ီးစဉ်
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မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊တနမပညတ်  ်/  ိုငတ်ေ ကက ီး/မပညန်ယမ်  ီး  င် တ ီး   ခ ံ့တ  တေ   ိုင ် 

MSME Action Plan မ  ီး၏လကရ်င အတက ငအ်ထညတ်ဖ ်တ  င ် ကမ်ှုအတမခအတနမ  ီးအ ီး

အဖ  ွံ့လ ိုကတ်  ီးတန ီးစဉ်
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မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊တနမပညတ်  ်/  ိုငတ်ေ ကက ီး/မပညန်ယမ်  ီး  င် တ ီး   ခ ံ့တ  တေ   ိုင ် 

MSME Action Plan မ  ီး၏လကရ်င အတက ငအ်ထညတ်ဖ ်တ  င ် ကမ်ှုအတမခအတနမ  ီးအ ီး

အဖ  ွံ့လ ိုကတ်  ီးတန ီးစဉ်



84

မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊တနမပညတ်  ်/  ိုငတ်ေ ကက ီး/မပညန်ယမ်  ီး  င် တ ီး   ခ ံ့တ  တေ   ိုင ် 

MSME Action Plan မ  ီး၏လကရ်င အတက ငအ်ထညတ်ဖ ်တ  င ် ကမ်ှုအတမခအတနမ  ီးအ ီး

အဖ  ွံ့လ ိုကတ်  ီးတန ီးစဉ်



မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊တနမပညတ်  ်/  ိုငတ်ေ ကက ီး/မပညန်ယမ်  ီး  င် တ ီး   ခ ံ့တ  

တေ   ိုင ် MSME Action Plan မ  ီး၏လကရ်င အတက ငအ်ထညတ်ဖ ်

တ  င ် ကမ်ှုအတမခအတနမ  ီးအ ီး အဖ  ွံ့လ ိုကတ်  ီးတန ီးစဉ်



မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊တနမပညတ်  ်/  ိုငတ်ေ ကက ီး/မပညန်ယမ်  ီး  င် တ ီး   ခ ံ့တ  

တေ   ိုင ် MSME Action Plan မ  ီး၏လကရ်င အတက ငအ်ထည်တဖ ်

တ  င ် ကမ်ှုအတမခအတနမ  ီးအ ီး အဖ  ွံ့လ ိုကတ်  ီးတန ီးစဉ်



မှတတ်မ်ြိုးဓါတပ်  မ ာြိုး

(၂၀.၁၂.၂၀၁၉)

တ ီး   ဖပ ီးခ ံ့တ  MSME Agency Action Plan  မ  ီးအတပေါ် အတက ငအ်ထညတ်ဖ ်တ  င ် ကဖ်ပ ီးစ ီးမှု

နငငံ့ပ်  ်က၍် က ် ိုင ် မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊တနမပညတ်  ်/  ိုငီ်းတေ ကက ီး/မပညန်ယ်

MSME တအဂ္ ငစ် က ိုယစ် ီးလငယမ်  ီးမငရငငီ်းလငီ်းတမပ ကက ီးစဉ်



တ ီး   ဖပ ီးခ ံ့တ  MSME Agency Action Plan  မ  ီးအတပေါ် အတက ငအ်ထညတ်ဖ ်တ  င ် ကဖ်ပ ီးစ ီးမှု

နငငံ့ပ်  ်က၍် က ် ိုင ် မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊တနမပညတ်  ်/  ိုငီ်းတေ ကက ီး/မပညန်ယ်

MSME တအဂ္ ငစ် က ိုယစ် ီးလငယမ်  ီးမင ရငငီ်းလငီ်းတမပ ကက ီးစဉ်



တ ီး   ဖပ ီးခ ံ့တ  MSME Agency Action Plan  မ  ီးအတပေါ် အတက ငအ်ထညတ်ဖ ်တ  င ် ကဖ်ပ ီးစ ီးမှု

နငငံ့ပ်  ်က၍် က ် ိုင ် မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊တနမပညတ်  ်/  ိုငီ်းတေ ကက ီး/မပညန်ယ်

MSME တအဂ္ ငစ် က ိုယစ် ီးလငယမ်  ီးမငရငငီ်းလငီ်းတမပ ကက ီးစဉ်



တ ီး   ဖပ ီးခ ံ့တ  MSME Agency Action Plan  မ  ီးအတပေါ် အတက ငအ်ထညတ်ဖ ်တ  င ် ကဖ်ပ ီးစ ီးမှု

နငငံ့ပ်  ်က၍် က ် ိုင ် မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊တနမပညတ်  ်/  ိုငီ်းတေ ကက ီး/မပညန်ယ်

MSME တအဂ္ ငစ် က ိုယစ် ီးလငယမ်  ီးမငရငငီ်းလငီ်းတမပ ကက ီးစဉ်



မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊တနမပညတ်  ်/  ိုငီ်းတေ ကက ီး/မပညန်ယ်မ  ီး  ငတ် ီး   ခ ံ့

တ  MSME Action Plan မ  ီးအ ီး အမပညံ့အ်ဝအတက ငအ်ထညတ်ဖ ်တ ီးနငငံ့်

တရင ွံ့ က ်  ီးမညံ့် လိုပ်ငနီ်းစဉ်မ  ီးအ  ကစ်က ီးဝ ိုငီ်းတမပ ကက ီးစဉ်



မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊တနမပညတ်  ်/  ိုငီ်းတေ ကက ီး/မပညန်ယ်မ  ီး  ငတ် ီး   ခ ံ့

တ  MSME Action Plan မ  ီးအ ီး အမပညံ့အ်ဝအတက ငအ်ထညတ်ဖ ်တ ီးနငငံ့်

တရင ွံ့ က ်  ီးမညံ့် လိုပ်ငနီ်းစဉ်မ  ီးအ  ကစ်က ီးဝ ိုငီ်းတမပ ကက ီးစဉ်



93

မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊တနမပညတ်  /်  ိုငီ်းတေ ကက ီး/မပညန်ယမ်  ီး  ငတ် ီး   ခ ံ့တ  

MSME Action Plan မ  ီးအ ီး အမပညံ့အ်ဝအတက ငအ်ထညတ်ဖ ်တ ီးနငငံ့် တရင ွံ့ က ်  ီးမညံ့်

လိုပ်ငနီ်းစဉ် မ  ီးအ  ကစ်က ီးဝ ိုငီ်းတမပ ကက ီးစဉ်



မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊တနမပညတ်  ်/  ိုငီ်းတေ ကက ီး/မပညန်ယ်မ  ီး  ငတ် ီး   ခ ံ့

တ  MSME Action Plan မ  ီးအ ီး အမပညံ့အ်ဝအတက ငအ်ထညတ်ဖ ်တ ီးနငငံ့်

တရင ွံ့ က ်  ီးမညံ့် လိုပ်ငနီ်းစဉ်မ  ီးအ  ကစ်က ီးဝ ိုငီ်းတမပ ကက ီးစဉ်



မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊တနမပညတ်  ်/  ိုငီ်းတေ ကက ီး/မပညန်ယ်မ  ီး  ငတ် ီး   ခ ံ့

တ  MSME Action Plan မ  ီးအ ီး အမပညံ့အ်ဝအတက ငအ်ထညတ်ဖ တ် ီးနငငံ့်

တရငွံ့ က ်  ီးမညံ့် လိုပ်ငနီ်းစဉ် မ  ီးအ  ကစ်က ီးဝ ိုငီ်း  င်

 ကတ်  ကလ်  မူ  ီးမင   လ ို ညမ်  ီးက ိုတမီးမမနီ်းစဉ်



မပညတ်ထ ငစ်ိုနယတ်မမ၊တနမပညတ်  ်/  ိုငီ်းတေ ကက ီး/မပညန်ယ်မ  ီး  ငတ် ီး   ခ ံ့

တ  MSME Action Plan မ  ီးအ ီး အမပညံ့အ်ဝအတက ငအ်ထညတ်ဖ တ် ီးနငငံ့်

တရငွံ့ က ်  ီးမညံ့် လိုပ်ငနီ်းစဉ် မ  ီးအ  ကစ်က ီးဝ ိုငီ်း  င်

 ကတ်  ကလ်  မူ  ီးမင   လ ို ညမ်  ီးက ိုတမီးမမနီ်းစဉ်



“MSME လိုပ်ငနီ်းမ  ီး ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ  က် အတထ ကအ်ကမူပ န ိုငတ်  

MSME တအဂ္ ငစ် အဖ  ွံ့မ  ီး” တခါငီ်းစဉ်မဖငံ့် အဖ  ွံ့လ ိုကတ်  ီးတန ီးစဉ်



“MSME လိုပ်ငနီ်းမ  ီး ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ  က် အတထ ကအ်ကမူပ န ိုငတ်  

MSME တအဂ္ ငစ် အဖ  ွံ့မ  ီး” တခါငီ်းစဉ်မဖငံ့် အဖ  ွံ့လ ိုကတ်  ီးတန ီးစဉ်



“MSME လိုပ်ငနီ်းမ  ီး ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ  က် အတထ ကအ်ကမူပ န ိုငတ်  

MSME တအဂ္ ငစ် အဖ  ွံ့မ  ီး” တခါငီ်းစဉ်မဖငံ့် အဖ  ွံ့လ ိုကတ်  ီးတန ီးစဉ်



“MSME လိုပ်ငနီ်းမ  ီး ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ  က် အတထ ကအ်ကမူပ န ိုငတ်  

MSME တအဂ္ ငစ် အဖ  ွံ့မ  ီး” တခါငီ်းစဉ်မဖငံ့် အဖ  ွံ့လ ိုကတ်  ီးတန ီးစဉ်



“MSME လိုပ်ငနီ်းမ  ီး ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ  က် အတထ ကအ်ကမူပ န ိုငတ်  

MSMEတအဂ္ ငစ် အဖ  ွံ့မ  ီး” တခါငီ်းစဉ်မဖငံ့် အဖ  ွံ့လ ိုကတ်  ီးတန ီးမှုမ  ီးအ ီး

အဖ  ွံ့လ ိုကက် ိုယစ် ီးလငယမ်  ီးမငရငငီ်းလငီ်း ငမ်ပစဉ်



“MSME လိုပ်ငနီ်းမ  ီး ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ  က် အတထ ကအ်ကမူပ န ိုငတ်  

MSMEတအဂ္ ငစ် အဖ  ွံ့မ  ီး” တခါငီ်းစဉ်မဖငံ့် အဖ  ွံ့လ ိုကတ်  ီးတန ီးမှုမ  ီးအ ီး

အဖ  ွံ့လ ိုကက် ိုယစ် ီးလငယမ်  ီးမငရငငီ်းလငီ်း ငမ်ပစဉ်



“MSME လိုပ်ငနီ်းမ  ီး ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ီး  ိုီး ကတ် ီးအ  က် အတထ ကအ်ကမူပ န ိုငတ်  

MSMEတအဂ္ ငစ် အဖ  ွံ့မ  ီး” တခါငီ်းစဉ်မဖငံ့် အဖ  ွံ့လ ိုကတ်  ီးတန ီးမှုမ  ီးအ ီး
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