မာတိကာ
စဉ်

အက ကာင််းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။

အကျဉ််းချျုပ်

၂

၂။

နိဒါန််း

၂

၃။

Small and Medium Enterprises (SMEs) ဆိိုသည်မှာ

၃

၄။

အသသ်းစှာ်းနငအ
် လတ်စှာ်းစ်းပှာ်းွားသ ်းလိုပ်ငန််းွား(SMEs)ွားအမျိျု်းအစှာ်းမျှာ်း

၄

၅။

မမန်မှာနိိုင်ငတ
ံ င် ချမတ်ထှာ်းသသှာ (SMEs) မူဝါဒနင်သမ ှာ်မန််းချက်

၆

၆။

မမန်မှာနိိုင်ငတ
ံ င်

၇

အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းွား (SMEs)ွား

နငပ
် တ်သက်၍ွားသဆှာင် ွက်သနမှုမျှာ်း
၇။

မမန်မှာနိိုင်ငတ
ံ င် (SMEs) ဉပသဒမပဌှာန််းထှာ်း ိမှုန င် ည် ွ ယ် ချက်

၉

၈။

မမန်မှာနိိုင်ငံ ိ အသသ်းစှာ်းနငအ
် လတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််း (SMEs)ွားအဖွဲ့ဝင်မျှာ်း

၁၁

၉။

အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််း (SMEs) လိုပ်ငန််းမျှာ်း၏ ဆိို်းကျိျု်းွား

၁၂

နင်ွားသကှာင််းကျိျု်းမျှာ်း
၁၀။ အှာဆယံနင်SMEs

၁၄

၁၁။ွား အှာဆယံနိိုငင
် မ
ံ ျှာ်း၏ွားSMEsွား ည်မန််းချက်မျှာ်း

၁၆

၁၁။ နိဂံို်း

၁၈
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အကျဉ််းချျုပ်

ဖံွဲ့ဖဖိျု်းဆနိိုင်ငံမျှာ်းတင် အသသ်းစှာ်းနငအ
် လတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််း Small and Medium
Enterprises (SMEs) သည် အဓိကစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းတစ်ခိုအမဖစ်ွား ပ်တည်လျက် ိပါသည်။
အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းသည် ကမဘှာတစ်ဝမ််းတင် အလိုပ်အကိိုင်အခင်အလမ််း
ဖန်တ်းသူမျှာ်း၊ ကမဘှာနင်အဝမ််းအလိုပ်အကိိုငဖ
် ံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်မှုအတက် အဓိကအသ ်းပါသသှာ
စ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းတစ်ခိုမဖစ်ဖပ်းွားကမဘှာစ်းပှာ်းသ ်း၏ ၅၀ ှာခိိုင်နှုန််းမဖစ်လှာပါသည်။ ပံိုမန်အှာ်းမဖင်
အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းသည် နိိုငင
် ံ၏ဂျဒပဝင်သငကိို ၄၀

ှာခိိုင်နှုန််းအထိ

တိို်းမမငလ
် ှာသစပါသည်။ ကမဘှာနင်တစ်ဝမ််း ိ ခန့််မန််းသမခလိုပ်ငန််းသန််းသပါင််း ၆၀၀ သကျှာ်တင်
အသသ်းစှာ်းနငအ
် လတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းသည် လှာမည် ၂၀၃၀ ခိုနစ်တင် အလိုပ်အကိိုင်
ိမှုကိို တိို်းမမင်လှာသစမည်မဖစ်သ ကှာင််းွားပညှာ င်မျှာ်းကခန့််မန််းထှာ်း ကပါသည်။ွားဤစှာတမ််းတိိုတင်ွား
မမန်မှာနိိုင်ငံတင်သှာမကွား အှာဆံယံနိိုင်ငံမျှာ်း၌ အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််း
သည်ွားနိိုငင
် စ
ံ ်းပှာ်းသ ်းအတက်အသ ်းပါမှု၊ွား၎င််းလိုပ်ငန််းနင်ပတ်သက်၍ွားဆိို်းကျိျု်းွား/သကှာင််းကျိျု်းမျှာ်း၊ွား
သမ ှာ်မန််းချက်မျှာ်း၊ွားချမတ်ထှာ်းသသှာဉပသဒမျှာ်းနငပ
် တ်သက်၍ွားသ ်းသှာ်းထှာ်းပါသည်။
နိဒါန််း
၁။

ယသန့်သခတ်တင်ွားအသသ်းစှာ်းနငအ
် လတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းအသ ကှာင််းကိိုွားအဓိပပါယ်

အမျိျု်းမျိျု်းဖ င်ဆိို ကပါသည် ။ွား အသသ်းစှာ်းန င် အ လတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ် ငန််း (SMEs) သည်
စံသတ်မတ်ချက်အသနမဖင်ွား အှာဆယံနိိုင်ငံစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်း၏ သံို်းပံိုနစ်ပံိုမဖစ်ဖပ်း အလိုပ်
အကိင
ို ်အခင်အလမ််းမျှာ်း ဖန်တ်းသပ်းသည်သန ှာတင် အဓိကစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းတစ်ခိုအမဖစ် ပါဝင်
သနပါသည်။ ထိိုနည််းတူစှာွားမမန်မှာနိိုင်ငတ
ံ င်လည််း အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််း
(SMEs) မျှာ်းမှာ နိိုငင
် စ
ံ ်းပှာ်းသ ်း၏ ၉၉

ှာခိိုငန
် ှုန််းသကျှာ် ိသနသမဖင် မမန်မှာစ်းပှာ်းသ ်းကဏ္ဍ၏ွား

အဓိကသကျှာရိ်းို မဏ္ဍိျုင်မဖစ်သနဖပ်း နိိုင်ငံလူဦ်းသ ၏သလ်းပံိုသံို်းပံိုကိို အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်း
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စ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််း မျှာ်းမ အလိုပ်အကိိုင်အခ င်အလမ််းမျှာ်း မဖည်ဆည််းသပ်းလျက် ိ သည်ကိို
သတွဲ့ ိ ပါသည်။ွား မမန်မှာနိိုငင
် ံအပါအဝင်အှာ နိိုင်ငံမျှာ်းတင် အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်း
လိုပ်ငန််း မျှာ်း၏ွားအခန််းကဏ္ဍမှာွားအလန်အသ ်းပါသသှာသန ှာတင် ိသနပါသည်။1
Small and Medium Enterprises (SMEs) ဆိိုသည်မာ
၂။

အသသ်းစှာ်းနငအ
် လတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််း (SMEs) ဆိိုသည်မှာ သငသ က်း င််းန်းမမျုပ်နံမ၌
ှု ွား

လူူ့စမ််းအှာ်းအ င််းအမမစ်အနည််းငယ်မဖင် လိုပ်ငန််းလည်ပတ်နိိုင်သသှာ တစ်နိိုင်တစ်ပိိုင်စ်းပှာ်းသ ်း
လိုပ်ငန််းကိိုဆိိုလိုပ
ိ ါသည်။ ထိ့်အ
ို မပင် အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းသည်
အ င််းအန်းနည််းပါ်းသသှာ်လည််း သငသ က်းသက်သှာသသှာလိုပ်ငန််းမျှာ်း၊ သင်တင်သသှာအလိုပ်သမှာ်းွား
အင်အှာ်းမဖင်လည်ပတ်နိိုင်ဖပ်း စမံခန်ခ
့် မှုစ ိတ်မျှာ်းနည််းပါ်းသသှာသ ကှာင် ကိုန်ထိုတ်လိုပ်မှုစ ိတ်ွား
သက်သှာသသှာလိုပ်ငန််း အမျိျု်းအစှာ်းတစ်ခိုလည််းမဖစ်ပါသည်။2ွားဉပမှာအှာ်းမဖင် အစှာ်းအသသှာက်
လိုပ်ငန််း၊ အထည်အလိပ်လိုပ်ငန််း၊ အိမ်သံို်းပစစည််းသ ှာင််းဝယ်သ ်း၊ စိိုက်ပျိျု်းသ ်းနင်သမ်းမမြူသ ်း
လိုပ်ငန််းမျှာ်း၊ စက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််းမျှာ်းနင် အမခှာ်းသသှာမိမက
ိ ျွမ််းကျင်သသှာလိုပ်ငန််းမျှာ်းကိို
လက်လမ််းမသသလှာက်ွား လိုပ်ကိိုငမ် ခင််းအှာ်းမဖင်ွား အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််း
မျှာ်းကိို စတင်နိိုငပ
် ါသည်။3

1https://www.msme.gov.mm/sites/msme.gov.mm/files/policies_and_laws_docs/smes_supporting_activity_2
012-2015.pdf Accepted dated 1.8.2020
2 https://myanmar.gov.mm/smes Accepted dated 1.8.2020

3 https://www.livethedreammyanmar.com/sme-in-myanmar/ Accepted dated 1.8.2020

4
အကသ်းစာ်းနင့််အလတ်စာ်းစ်းပာ်းကရ်းလိုပ်ငန််း (SMEs) အမျိျု်းအစာ်းမျာ်း
၃။

၂၀၁၅ ခိုနစ်တင် မပဌှာန််းသည် “အကသ်းစာ်းနင့််အလတ်စာ်းဖွံ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်ကရ်းဥပကဒ” အ

အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းကိို သအှာက်ပါဇယှာ်းအတိိုင်း် အမျိျု်းအစှာ်းခမခှာ်း
ထှာ်းသည်ကိို သလလှာသတွဲ့ ိ ပါသည်4ထိုတ်လိုပ်မှုလိုပ်ငန််း၊ သတထျုတ်းကဖာ်ကရ်းလိုပ်ငန််းနင့်် ကဆာက်လိုပ်ကရ်းလိုပ်ငန််းကိို အဓိကလိုပ်
ကိိုင်ကသာလိုပ်ငန််း
အကသ်းစာ်း

အလတ်စာ်း

အဖမတမ််းဝန်ထမ််းဦ်းသ

၅၀ အထိ

၅၀ - ၃၀၀

မတည် င််းန်းသငွား(သမမတန်ဖိို်းမပါွားကျပ်သနိ ််း)

၅၀၀ အထိ

၅၀၁ - ၁၀၀၀

လိုပ်အာ်းအကပခပပျုထိုတ်လိုပ်မလ
ှု ိုပ်ငန််း ( သိိုို့)လက်ခစာ်းလိုပ်ငန််းအဓိကလိုပ်ကိိုင်ကသာ လိုပ်ငန််း
အကသ်းစာ်း

အလတ်စာ်း

အဖမတမ််းဝန်ထမ််းဦ်းသ

၃၀၀ အထိ

၃၀၁ - ၆၀၀

မတည် င််းန်းသင(သမမတန်ဖိို်းမပါွားကျပ်သနိ ််း)

၅၀၀ အထိ

၅၀၁ - ၁၀၀၀

လက်ကာ်းကရာင််းဝယ်ကရ်းလိုပ်ငန််းကိို အဓိကလိုပ်ကိိုင်ကသာလိုပ်ငန််း
အကသ်းစာ်း

အလတ်စာ်း

အဖမတမ််းဝန်ထမ််းဦ်းသ

၃၀ အထိ

၃၁ - ၆၀

တစ်နစ်ဝင်သင (ယခင်နစ်ဝင်သင၏ ကျပ်သနိ ််း)

၁၀၀ အထိ

၁၀၁ - ၃၀၀

လက်လကရာင််းဝယ်ကရ်းကိို အဓိကလိုပ်ကင
ိို ်ကသာလိုပ်ငန််း
အကသ်းစာ်း

အလတ်စာ်း

အဖမတမ််းဝန်ထမ််းဦ်းသ

၃၀ အထိ

၃၁ - ၆၀

တစ်နစ်ဝင်သင (ယခင်နစ်ဝင်သင၏ ကျပ်သနိ ််း)

၅၀ အထိ

၅၁ - ၁၀၀

4 Department of SME Law https://www.myanmartradeportal.gov.mm/my/legal/170
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ဝန်ကဆာင်မှုကပ်းသည့််လိုပ်ငန််းကိို အဓိကလိုပ်ကင
ိို ်ကသာလိုပ်ငန််း

အဖမတမ််းဝန်ထမ််းဦ်းသ

အကသ်းစာ်း

အလတ်စာ်း

၅၀ အထိ

၅၁ - ၁၀၀

တစ်နစ်ဝင်သင (ယခင်နစ်ဝင်သင၏ ကျပ်သနိ ််း)ွား ၁၀၀ အထိ

၁၀၁ - ၂၀၀

အပခာ်းလိုပ်ငန််းမျာ်း
အကသ်းစာ်း

အလတ်စာ်း

အဖမတမ််းဝန်ထမ််းဦ်းသ

၃၀ အထိ

၃၁ - ၆၀

တစ်နစ်ဝင်သင (ယခင်နစ်ဝင်သင၏ ကျပ်သနိ ််း)

၅၀ အထိ

၅၁ - ၁၀၀

ပ(ို ၁)။ အကသ်းစာ်းနင့််အလတ်စာ်း စ်းပာ်းကရ်းလိုပင
် န််းအမျိျု်းအစာ်းမျာ်း

ပ(ို ၂)။ အကသ်းစာ်းနင့််အလတ်စာ်းစ်းပာ်းကရ်းလိုပင
် န််းတစ်ချိျုွံ့

6
ပမန်မာနိိုင်ငတင်ချမတ်ထာ်းကသာ SMEs မဝါဒနင့််ကမ ာ်မန််းချက်
၄။

မမန်မှာအသသ်းစှာ်းနငအ
် လတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်း လက်သတွဲ့အသကှာင်အထည်ွား

သဖှာ်နိိုင် န်ွား ၎င််းလိုပ်ငန််းဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်သ ်းမူဝါဒ၏သမ ှာ်မန််းချက်အသနမဖင် “ကဏ္ဍအသ်းသ်းရိ
အကသ်းစာ်းနင့််အလတ်စာ်းစ်းပာ်းကရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်းသည် ကဒသတင််းစ်းပာ်းကရ်းကန်ရက်အတင််း၌
တ ထင်ဆန််းသစ်မှုမျာ်းနင့်် ယဉ်ဖပိျုင်မှုစမ််းရည်ကကာင််းမျာ်း ပမင့််မာ်းလာကစရန် ” မဖစ်ပါသည်။
ထိ့်အ
ို မပင် နိိုငင
် ံသှာ်းမျှာ်း၏ လူမှုစ်းပှာ်းဘဝဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်လှာသ ်းတိက
ို့် ိို ဉ်းသဆှာင်သှာ်းနိိုင် န်
အဓိက ည် ွယ်ထှာ်းသ ကှာင််း သလလှာသတွဲ့ ိ ပါသည်။
၅။

သိမို့် ဖစ်၍ မမန်မှာအသသ်းစှာ်းနငအ
် လတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်း ဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်သ ်းွား

မူဝါဒနင်အည ယဉ်ဖပိျုငန
် ိိုငစ
် မ််းနင် တထင်ဆန််းသစ်မှုစမ််း ည်မမင်မှာ်းသသှာ အသသ်းစှာ်းနင်အ
လတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းမဖစ်သပေါ်လှာသ ်းနင်

နိိုငင
် တ
ံ ကှာစ်းပှာ်းသ ်းကန် က်အတင််းွား

ဝင်ဆန်န
့် ိိုငသ
် ်းအတက် သအှာက်ပါကဏ္ဍမျှာ်းကိို ကူညသထှာက်ပံသပ်းနိိုင်မည်မဖစ်ပါသည်5(က)

လူူ့စမ််းအှာ်းအ င််းအမမစ်၊

(ခ)

နည််းပညှာဖံွဲ့ဖဖိျု်းမှုနင် တထင်ဖန်တ်းတတ်မှု၊

(ဂ)

သငသ က်းအ င််းအမမစ်၊

(ဃ)

အသမခခံသဆှာက်အအံိုမျှာ်း ဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်သ ်း၊

(င)

သစျ်းကက်ချွဲ့ထင်နိိုငသ
် ်း၊

(စ)

သင်သလျှာ်သသှာအခန်အသကှာက်နင် တိကျသသှာလိုပ်ထ်းံို လိုပ်နည််းမျှာ်းသ ်းဆ
နိိုငသ
် ်း၊

(ဆ)

စ်းပှာ်းသ ်းဝန််းကျင်သကှာင််းမျှာ်းဖန်တ်းသပ်းနိိုငသ
် ်း။

5https://www.msme.gov.mm/sites/msme.gov.mm/files/policies_and_laws_docs/smes_supporting_activity_2
012-2015.pdf
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ပမန်မာနိိုင်ငတင် အကသ်းစာ်းနင့််အလတ်စာ်းစ်းပာ်းကရ်းလိုပ်ငန််းနင့််ပတ်သက်၍ ကဆာင်ရွက်ကနမှုမျာ်း
၆။

မမန်မှာနိိုင်ငတ
ံ င် အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်း ဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်သ ်းနင်

ပတ်သက်၍ လိုပ်ငန််းမျှာ်းသဆှာင် ွက် ှာတင် အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်း
ဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်သ ်းဗဟိိုသကှာ်မတကိို ၁၁/၂၀၁၃ မဖင် ၉-၁-၂-၂၀၁၃ က်သန့်တင် စတင်ဖွဲ့စည််းခဖပ်း
သအှာက်ပါလိုပ်ငန််းမျှာ်းကိို သဆှာင် ွက်ခပါသည်6ွား

(က)

အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစက်မှုလိုပ်ငန််းမျှာ်း ဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်သ ်းဘဏ် ဖွဲ့စည််း
တည်သထှာင်မခင််း၊

(ခ)

စက်မှုလက်မှုဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်သ ်းဘဏ်ကိို အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်း
လိုပ်ငန််းမျှာ်း ဖံွဲ့ဖဖိျု်းသ ်းဘဏ်အမဖစ်သမပှာင််းလ န် စစဉ်မခင််း၊

(ဂ)

အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းသိို့် အတိို်းနှုန််း ၁၃ ှာခိိုင်နှုန််းအစှာ်း
၈.၅ ှာခိိုငန
် ှုန််းမဖင် သချ်းသငမျှာ်းထိုတ်သပ်းမခင််း၊

(ဃ)

ယင််းလိုပ်ငန််းမျှာ်း ဖံွဲ့ဖဖိျု်းတ်းိို တက် အသကှာင်အထည်သဖှာ်သဆှာင် ွက်နိိုင် န်အတက်
ဒိုတိယသမမတကဉကကဌအမဖစ်ဦ်းသဆှာင်၍

မပည်တင််း ိစက်မှုလိုပ်ငန််း င်မျှာ်း၊ွား

ကိုန်သည်မျှာ်း၊ွားဘဏ်နင်သငသ က်းဆိိုင် ှာအဖွဲ့အစည််းမျှာ်း၊ွားမပည်ပမအဖွဲ့အစည််းမျှာ်း၊
ပညှာ င်မျှာ်းမဖင် သဆ်းသန်းညိနိှုင်း် မခင််း၊
(င)

ကိို ်းယှာ်း၊ အမျိျု်းသှာ်းနည််းဗျြူဟှာတကကသိိုလ် National Strategy Institute (NSI)ွားနငွား်
Gunhang Int’I Co,Ltd တိပ
ို့် ူ်းသပါင််း၍ မမန်မှာ SMEs လိုပ်ငန််း င်မျှာ်းအှာ်း စစ်တမ််းွား
သကှာက်ယူမခင််း၊

(စ)

လို ပ် င န််း င် မျှာ်းအသနမဖင် စံို စ မ််း သမ်းမမန််း နိို င် န် အသသ်းစှာ်းန င် အလတ် စှာ်း
စ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်သ ်းအသထှာက်အကူမပျုဆပ်သကှာ်မတကိို

6 file:///C:/Users/Dell/AppData/Local/Temp/2%20SME.pdf Accepted date 11.8.2020
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အမတ် ၃၅ B/၁၅ တကကသိိုလ် ိပ်သှာ လမ််းသစ်၊ ဗဟန််းဖမိျုွဲ့နယ်၊ွား န်ကိုန်ဖမိျုွဲ့တင်
ဖင်လစ်ထှာ်း ိမခင််း စသည်မျှာ်းသဆှာင် ွက်ခပါသည်။
၇။

၂၀၁၆ွား ခိုနစ်ွား အစိို်း သစ်လက်ထက်တင် အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်း လိုပ်ငန််းမျှာ်း

ဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်သ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်း ချွဲ့ထင်သဆှာင် ွက်လျက် ိသည်ကိိုလည််းွား သအှာက်ပါအတိိုင်း် ွား
သလလှာသတွဲ့ ိ ပါသည်-7
(က)

အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန်မျှာ်းဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်သ ်း ဗဟိိုသကှာ်မတ ွား
မျှာ်းဖွဲ့စည််းကှာ SMEs ဖံွဲ့ဖဖိျု်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းယခင်ကထက် ပိိုမိိုကျယ်မပန့််စှာွား
လိုပ်သဆှာင်နိိုင် န်ွားအ ိန်အဟိုန်မမင်သထှာက်ပသပ်းမခင်
ံ
်း၊

(ခ)

နိိုငင
် တ
ံ ကှာမပညှာ င်မျှာ်းဖိတ်သခေါ်၍ အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််း
မျှာ်းွားလိုပ်ကိိုငန
် ိိုင် န် သင်တန််းမျှာ်းသပ်းမခင််း၊

(ဂ)

သနောင်လှာမည် (၅)ွား နစ်အတင််း စ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်း၏ ၁၀

ှာခိိုငန
် ှုန််းကိို

ဒဂျစ်တယ်အသင်ကူ်းသမပှာင််းနိိုင် န် ကကိျု်းပမ််းအှာ်းထိုတ်လျက် ိမခင််း၊
(ဃ)

COVID – 19 ထိန််းချျုပ်ကှာကယ်ကိုသသ ်းကှာလအတင််း လက်ဖက် ည်ဆိိုင်ွား
နင်စှာ်းသသှာက်ဆိိုင်ငယ်မျှာ်းအတက် အတိို်းနှုန််းသက်သှာသသှာ သငထိုတ်သချ်းမည်ွား
အစအစဉ်အှာ်းသဆှာင် ွက်လျက် ိမခင််း၊

(င)

COVID – 19 သ ကှာင် ထိခိိုက်မှု ိသသှာ နိိုငင
် ံသှာ်းပိိုင်စ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းအတက်
အတိို်းနှုန််းသက်သှာသည်သချ်းသင (Stimulus Package)ွား မျှာ်းသဆှာင် ွက်လျက်ွား
ိ မခင််း ၊

(စ)

စက်မှုကက်း ကပ်သ ်းနင် စစ်သဆ်းသ ်းဦ်းစ်းဌှာနနင် World Bank တိပ
ို့် ူ်းသပါင််း၍
အစပျိျု်းွား (Start Up) နင် MSME ဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်သ ်းအတက် ပညှာ င်မျှာ်းမ
အကကံသပ်းမခင််း၊

7 SME Development Department, MOPFIွား၂၀၂၀.ွားAccepted date 15.8Accepted date 15.8.2020
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(ဆ)

နိိုငင
် သ
ံ တှာ်မ International Labor Organization (ILO) အဖွဲ့နင်ပူ်းသပါင််း၍
ထို တ် လို ပ် မှု က ဏ္ဍ၊ အစှာ်းအသသှာက် ထို တ် လို ပ် မှု က ဏ္ဍမျှာ်းအမပင် ွား အမခှာ်းွား
စိတ်ပါဝင်စှာ်းသည် ထိုတ်လိုပ်မှုကဏ္ဍမျှာ်းမ စိတ်ပါဝင်စှာ်းသူမျှာ်းအတက် COVID – 19
သဘ်းကင််း လံို ခခံျု သ ်းသင် တ န််း မျှာ်းကိို အ န် လိို င်း် မ တစ် ဆ င် ဖ င် လ စ် ပိို့် ချသပ်း ွား
လျက် ိမခင််း၊

(ဇ)

စမံကိန််း၊ ဘဏ္ဍှာသ ်းနင်စက်မှုဝန်ကက်းဌှာနသည် SMEsွား လိုပ်ငန််းမျှာ်းဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်း ွား
တက်သစ န် ဂျပန်နိိုင်ငမ
ံ

ိသသှာ သချ်းသငမဖင် JICA SME TWO LOAN စမံကိန််းကိို

၂၀၁၅ ခိုနစ်မစ၍ အသကှာင်အထည်သဖှာ်သဆှာင် ွက်လျက် ိမခင််း၊
(ဈ)

COVID – 19 သ ကှာင်မဖစ်သပေါ်လှာသသှာ စ်းပှာ်းသ ်းအ အကျိျု်း သက်သ ှာက်မှု ွား
မျှာ်းကိို ွား ကိို င် တ ယ် သမဖ င််း နိို င် န် ဂျပန် အ မပည် မပည် ဆိို င် ှာ ပူ်း သပါင််း သဆှာင် ွား
ွက်သ ်းသအဂျင် စ (JICA) မ ဂျပန် ယ န််း သင ွား ၅ဘ လ ယံ ွား (မမန် မှာကျပ် ၆.၄
ဘ လ ယံ ) ွားကိို ွား အသသ်းစှာ်းန င် အ လတ် စှာ်းလို ပ် င န််း င် မျှာ်း SMEsွား အတ က်
စ ိတ်သက်သှာသသှာွား ဘဏ္ဍှာသ ်းအသထှာက်အပံ (သချ်းသင) မျှာ်းထိုတ်သချ်းသပ်းွား
လျက် ိမခင််း။

ပမန်မာနိိုင်ငတင် SMEs ဥပကဒပပဌာန််း ထာ်းရိ မှု န င့်် ရ ည် ရွ ယ် ချက်
၈။

မပည်သထှာငစ
် ိုလွှတ်သတှာ်တင်ွားအသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်သ ်းဉပသဒွား

ကိို ၂၀၁၅ ခိုနစ်၊ ဧဖပလ ၉

က်သန့်တင်မပဌှာန််းခပါသည်။ မပဌှာန််း မခင််း၏ ည် ွယ်ချက်မှာ

အသသ်းစှာ်းန င် အလတ် စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလို ပ် င န််း မျှာ်းအတ က် စ်းပှာ်းသ ်းန င် ဆက် စ ပ် သ ည်
သတင််းအချက်အလက်၊ နည််းပညှာအသထှာက်အကူမျှာ်းနင် သငသ က်းပံပိို်းမှုမျှာ်းလယ်ကူစှာ

ိွား

နိို င် သစ န် ၊ အသသ်းစှာ်းန င် အလတ် စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလို ပ် င န််း မျှာ်းသည် မပည် တ င််း မပည် ပ သိို့်
လက်လမ််းမသစ န်နင် ယဉ်ဖပိျုငန
် ိိုငမ
် ှုစမ််း ည် မမင်မှာ်းတိို်းတက်သစ န်၊ အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းွား
စ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းွား ဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်လှာမခင််းအှာ်းမဖင် မပည်သူမျှာ်းအလိုပ်အကိိုင်အခင်အလမ််းွား

10
မျှာ်းနင်အတူ ဝင်သငတိို်းတက်မှု ိလှာသစ န်၊ အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းွား
သဆှာင် ွ က် ှာတ င် လို ပ် င န််း ဆိို င် ှာအခက် အ ခ မျှာ်းန င် အဟန့်် အ တှာ်းမျှာ်းကိို သလျှာ ပါ်းလှာွား
8

သစ န်မဖစ်ပါသည်။ ၁၉၉၅ွားခိုနစ်တင် မမန်မှာနိိုငင
် ၏
ံ အသသ်းစှာ်းနငအ
် လတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းကိို
အှာဆယံနိိုင်ငမ
ံ ျှာ်းနင်ပူ်းသပါင်း် သဆှာင် ွက်မှုမျှာ်းွားစတင်ခပါသည်။ မမန်မှာနိိုငင
် ံသည် အသသ်းွားစှာ်းနင်ွား
အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းတင် နည််းပညှာဖံွဲ့ဖဖိျု်း တိ်းို တက်မှုနင် င််း န်းမမျုပ်နံမှုမျှာ်း ပိိုမိိုွား
လိုပ်သဆှာင် န် လိို အပ်သနဆမဖစ်ပါသည် ။ 9ွားဖံွဲ့ဖဖိျု်းဆနိိုင်ငံမျှာ်းတ င် အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းွား
စ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းသည်နိိုင်ငံ၏ ွား အဓိကလိုပ်ငန််းမျှာ်းနင်ွား စ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််း မျှာ်းဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းွား
တက်သ ်းတင် အသ ်းပါအ ှာသ ှာက်လျက် ိပါသည်။
၉။

မမန် မှာ အသသ်းစှာ်းန င် အ လတ် စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလို ပ် င န််း မျှာ်းဉပသဒ၏ွား ည် ွ ယ် ချက် မှာ

သအှာက်ပါွားအတိိုင်း် မဖစ်ပါသည်10(က) အသသ်းစှာ်းန င် အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလို ပ်ငန််း မျှာ်း အတ က် စ်းပှာ်းသ ်းန င် ွား
ဆက် စ ပ် သ ည် သတင််း အချက် အ လက် ၊ နည််း ပညှာအသထှာက် အ ကူ မျှာ်းန င်
သင သ က်းပံ ပိို်း မှု မျှာ်းလယ်ကူစှာ
(ခ)

ိနိိုငသ
် စ န်၊

အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််း င်မျှာ်းသည် မပည်တ င််း/မပည်ပွား
သဈ်းကက်မျှာ်းသိို့်ွား လက်လမ််းမသစ န်နင် ယဉ်ဖပိျုင်မှုစမ််း ည်မမင်မှာ်းတိို်းတက်ွား
သစ န်၊

(ဂ)

အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းသဆှာင် ွက် ှာတင် ွား လိုပ်ငန််းွား
ဆိိုင် ှာအခက်အခမျှာ်းနင်အဟန့််အတှာ်းမျှာ်းကိို သလျှာပါ်းသစ န်။

8 Myanmar Portal,https://www.myanmartradeportal.gov.mm/my/legal/170 Accepted date 8.8.2020
9 https://www.globalnewlightofmyanmar.com/smes-are-integral-to-the-economic-growth-of-myanmar/
Accepted date 9.8.2020
10https://www.msme.gov.mm/sites/msme.gov.mm/files/policies_and_laws_docs/smes_development_law_2
015.pdf Accepted date 9.8.2020
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၁၀။

အသသ်းစှာ်းနငအ
် လတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းသည်ွား မမန်မှာနိိုငင
် စ
ံ ်းပှာ်းသ ်း၏ ၉၀

ှာခိိုင်နှုန်း် သကျှာ် ိဖပ်း

အသသ်းစှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််း၊

အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််း ဟူ၍

အမျိျု်းအစှာ်းခမခှာ်းထှာ်းပါသည်။ ထိ့်အ
ို မပင် မမန်မှာနိိုငင
် ၏
ံ အနောဂတ်စ်းပှာ်းသ ်းဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိ်းို တက်သ ်းွား
အတ က် အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းကဏ္ဍသည် အဓိကအသ ်းပါသသှာအခန််းကဏ္ဍမ
ပါဝင်သနပါသည်။ ယသန့်အချိန်ထိ မမန်မှာနိိုငင
် ံ၏အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းွား
မျှာ်းအတက် နိိုငင
် တ
ံ ကှာစ်းပှာ်းသ ်းပူ်းသပါင််းသဆှာင် ွက်မှုွား အှာ်းနည််းသနသည်အချိန်နင်အစိို်း ွား
ကဏ္ဍသထှာက်ပမှု
ံ ွား အှာ်းနည််းသနသည်အချိန်မဖစ်သည် အှာ်းသလျှာ်စှာ မပည်တ င််း/မပည်ပ င််း န်းွား
မမျုပ်နံသူမျှာ်းအတက် အခက်အခမျှာ်းစှာသတွဲ့ ိ ပါသည်။ မမန်မှာနိိုင်ငံအသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းွား
စ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းအတက် နည််းပညှာနင်ထိုတ်လိုပ်မှုပိိုင်း် အ ည်အသသ်းွား ပိိုမိိုမမင်မှာ်းလှာွား
သစ န် ၊ ထို တ် ကို န် မျှာ်းအသစ် မပန် လ ည် ဆ န််း သစ် သစ န် တိို့် မှာွားစိန်သခေါ်မှုတစ် ပ်မဖစ်ပါသည်။
ထိ့်ိုအမပင်ွားမမန်မှာနိိုင်ငံ ိ အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းသည် နိိုငင
် သ
ံ ်းနင်စ်းပှာ်းသ ်းွား
အသမပှာင််းအလမျှာ်း ကှာ်းတင် စိန်သခေါ်မှုမျှာ်းစှာနင်ွား င်ဆိိုင်ကကံျုသတွဲ့သန ဆမဖစ်ပါသည်။
ွားပမန်မာနိိုင်ငရိ အကသ်းစာ်းနင့််အလတ်စာ်းစ်းပာ်းကရ်းလိုပ်ငန််းအဖွံ့ဝင်မျာ်း
၁၁။

မမန်မှာနိိုင်ငအ
ံ စိို်း သည် နိိုငင
် စ
ံ ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်လှာသစ န် အသသ်းစှာ်းွား

နင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းကိို သက်ဆိိုင် ှာအဖွဲ့အစည််းမျှာ်းနင် ပူ်းသပါင််းလိုပ်သဆှာင်
လျက် ိပါသည်။ မမန်မှာနိိုငင
် တ
ံ င် တိိုင််းနင်မပည်နယ်အလိိုက် အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်း
လိုပ်ငန််းအဖွဲ့ဝင်မပဂ ပ်ဖ်ကိို သလလှာ ကည်မည်ဆိိုပါက မနတသလ်းတိိုင်း် သဒသကက်းတင် အသသ်းစှာ်း
စ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းအမျှာ်းဆံို်းသတွဲ့ ဖပ်း န်ကိုန်တိိုင််းသဒသကက်းတင် ဒိုတိယအမျှာ်းဆံို်းသတွဲ့ ပါွား
သည် ။ ထိို့် အ မပင် ကချင် မပည် န ယ် ၊ ကယှာ်းမပည် န ယ် ၊ က င် မပည် န ယ် ၊ ချင််း မပည် န ယ် ၊ ခိိုင်ွား
မပည်နယ်နင်တနသသှာ တိိုင်း် တတ
ိို့် င် အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််း မ ိသသလှာက်နည််းပါ်းသည်ွား
ကိွားို သအှာက်သဖှာ်မပပါပံတ
ို င်ွားသလလှာသတွဲ့ ိ ပါသည်11-

11 https://www.msme.gov.mm/en/page/229 Accepted date 13.8.2020
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ပို (၂)။ ပမန်မာနိိုင်ငအကသ်းစာ်းနင့််အလတ်စာ်းစ်းပာ်းကရ်းလိုပင
် န််းအဖွံ့ဝင်မျာ်း

SMEs လိုပ်ငန််းမျာ်း၏ကကာင််းကျိျု်းနင့််ဆိို်းကျိျု်းမျာ်း
၁၂။

အသသ်းစှာ်းန င် အလတ် စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလို ပ် င န််း မျှာ်းသည် အလို ပ် သ မှာ်း ှာသဖ မခင််း န င်

စ်းပှာ်းသ ်းဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်မှုတင် အသ ်းပါသသှာအခန််း ကဏ္ဍမ ပါဝင် သနပါသည် ။ ထိို သိို့် အ လို ပ် ွား
အကိိုင်အခင်အလမ််းမျှာ်းဖန်တ်းသပ်းလျက် ိသမဖင် သကှာင််းကျိျု်းမျှာ်းကိို သအှာက်ပါအတိိုင်း် သတွဲ့ ိွား
ပါသည်12(က)

အသသ်းစှာ်းနငအ
် လတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်း ဖံွဲ့ ဖဖိျု်း တိို်း တက် မှု န င် အလို ပ် ွား
အကိင
ို ်အခင်အလမ််းမျှာ်းဖန်တ်း ှာတင် အဓိကအသ ်းပါမခင််း၊

(ခ)

စ်းပှာ်းသ ်းပညှာ င်အသစ်မျှာ်းသည်ွား တထင်ဆန််းသစ်မှုအကကံဉှာဏ်သကှာင််းမျှာ်း
ယူသဆှာင်လှာသပ်းနိိုင်မခင််း၊

12 https://www.iqualifyuk.com/library/business-management-section/the-impact-of-smes-in-the-globaleconomy/ Accepted date 10.8.2020
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(ဂ)

အှာဆယံ+၃ွား နိိုငင
် မ
ံ ျှာ်းမဖစ်သသှာ ကိို ်းယှာ်းနိိုင်ငံ၊ ထိင
ို ်ဝမ်နင်ဂျပန်နိိုင်ငမ
ံ ျှာ်း၏ွား
စ်းပှာ်းသ ်းဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်မှုနှုန််းသည် အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းွား
မျှာ်းတဟိုန်ထ်းိို တိို်းတက်လှာမခင််းနင် တိိုက်ရိို က် အချိျု်း ကျမခင််း ၊ အသသ်းစှာ်းနင်
အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းသည် စက်မှုလိုပ်ငန််းဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်မခင််းမျှာ်းနင်ွား
အတူတရိုတ်နိိုင်ငံ၏ စ်းပှာ်းသ ်းဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိ်းို တက်သ ်းတင်လည််း အဓိကအသ ်းပါွား
လှာမခင််း၊

(ဃ)

နိိုငင
် တ
ံ ိိုင််းလလ
ိို တ
ိို င် အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းသည် တိိုင််းွားမပည်
စ်းပှာ်းသ ်းအတက်အဓိကကျသသှာ အစိတ်အပိိုင််းတစ် ပ်မဖစ်ဖပ်းွားွားဖွဲ့ံ ဖဖိျု်းဖပ်းနင
ိို င
် မ
ံ ျှာ်းွား
န င် ွားဖံွဲ့ ဖဖိျု်း ဆ နိို င် ငံ မျှာ်း တ င် အသသ်းစှာ်းအလတ် စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလို ပ် င န််း ွား၉၀
ှာခိို င် နှု န်း် သကျှာ် သ ည် ွား အလို ပ် သ မှာ်းမျှာ်းတိို်း တက် မျှာ်း မပှာ်း လှာ မခ င််း အ သပေါ်
အသထှာက်အ ကူ မပျုမခင််း၊

(င)

စ်းပှာ်းကိုန်သယ်မှုအတက် အသသ်းစှာ်းနငအ
် လတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းသည်
အဓိ က ကျအသ ်းပါအ ှာသ ှာက်လှာမခင််း၊

(စ)

အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းသည်ွားကိုန်ပစစည််းမျှာ်းနင် ဝန်သဆှာင်မှုွား
မျှာ်းအတက်လည််း အသထှာက်အကူမပျုလှာမခင််း။

၁၃။

အသသ်း စှာ်း န င် အ လတ် စှာ်း စ်း ပှာ်း သ ်း လို ပ်ငန််း မျှာ်း သ ည် နိို င် ငံ စ်း ပှာ်း သ ်း အတ က်

သကှာင််းကျိျု်းမျှာ်းစှာကိို ဖန်တ်းသပ်းလျက် ိသသှာ်လည််း ဆိို်းကျိျု်းမျှာ်းကိိုလည််း သအှာက်ပါအတိိုင်း်
သလလှာသတွဲ့ ိွား ပါသည်(က)

အလိုပ်သမှာ်းမျှာ်းအတက် အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းသည်
အသ ်းပါသသှာ်လည််း တစ်ခါတစ် ံတင် သငသ က်း င််းန်းမှုအခက်အခ ိမခင််း၊

(ခ)

တိကျသသှာစန်ဦ
့် ်းတထင်မခင််းမူဝါဒသ ်းဆထှာ်းမခင််းမ ိသသှာသ ကှာင် အသသ်းစှာ်းွား
နင် အ လတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််း မျှာ်းတ င်ွား အခ န် အသကှာက် မပဿနောမျှာ်းနင်
ကကံျုသတွဲ့ မခင််း၊

14
(ဂ)

အသသ်းစှာ်းန င် အ လတ် စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလို ပ် င န််း မျှာ်းကိို လို ပ် ကိို င် န် အ တ က်
သင်သလျှာ်သသှာအလိုပ် သမှာ်းမျှာ်းလိို အပ်မခင််း န င် လိုပ်ငန််း ဆိိုင် ှာအသတွဲ့အ ွား
ကကံျု ိ သသှာအလို ပ် သ မှာ်းမျှာ်းအတ က် ွား အသသ်းစှာ်းန င် အ လတ် စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းွား
လို ပ် င န််း မျှာ်းတင်ခန်ထ
့် ှာ်း န် လစှာလံလ
ို သ
ံို လှာက်သလှာက်မသပ်းနိိုင်မခင််း၊

(ဃ) အသသ်းစှာ်းန င် အ လတ် စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလို ပ် င န််း မျှာ်းွား သ

ည် တ ည် တံ ခိို င် ဖမ ွား

သစ န် အတက်ွားတိကျသသချှာသသှာမူဝါဒမျှာ်းသ ်းဆထှာ်းမှုမ ိမခင််း။
အာဆယနင့်် SMEs
၁၄။

၂၀၀၀ မပည်နစ် အလယ်ပိိုင်း် မစတင်ကှာွား အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းွား

သည်ွား အလိုပ်အကိိုငဖ
် န်တ်းသ ်းနင်ွား စ်းပှာ်းသ ်းဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်သ ်းလိုပ်ငန််းတင်ွား အသ ်းပါအ ှာွား
သ ှာက်လျက် ိပါသည်။ွားအသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းနင်ပတ်သက်၍ အှာဆယံွား
စ်းပှာ်းသ ်း အဖွဲ့အစည််းသည် အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းဖံွဲ့ ဖဖိျု်း တိို်း တက် သ ်းွား မဟှာွား
ဗျြူဟှာစမံကိန််း (၂၀၁၆-၂၀၂၅) ကိိုသ ်းဆခဖပ်း ၎င််းစမံကိန််းကိို ၂၀၁၅ခိုနစ်တင် မဖန့််သဝခပါသည်။
၎င််းစမံကိန််း၏ အဓိကပန််းတိိုင် (၅) ခိုကိို သအှာက်ပါအတိိုင််း သလလှာသတွဲ့ ိ ပါသည်13(က)

နည််းပညှာနင်အသစ်တထင်ဆန််းသစ်မှုမျှာ်းနင်ပတ်သက်၍ ထိုတ်လိုပ်မှုစမ််းွားအှာ်းွားကိို
မမင်တင်သ ်း၊

(ခ)

သငသ က်းဆိိုင် ှာလက်ခံမှု မမင်မှာ်းသစသ ်း၊

(ဂ)

သစျ်းကက်ဆိိုင် ှာစ်းပှာ်းသ ်းကိို နိိုငင
် တ
ံ ကှာသစျ်းကက်စ်းပှာ်းသ ်းစနစ်သိို့် တိို်းမမင်ွား
သစသ ်း၊ွား

(ဃ)

မူဝါဒနင်ပတ်ဝန််းကျင်ဆိိုင် ှာ စည််းမျည််းစည််းကမ််းမျှာ်းကိို မမင်တင်သစသ ်း၊

13 https://www.msme.gov.mm/sites/msme.gov.mm/files/policies_and_laws_docs/report-asean-sme-policyindex-2018_2.pdf
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(င)

စ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းလိုပ်သဆှာင်သူမျှာ်းနင် လူတိို့်၏သငလံ်းို သင င််းမျှာ်းကိို မမင်တင်
သပ်းသ ်း။

၁၅။
၉၅

အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းသည် အှာဆယံနိိုင်ငမ
ံ ျှာ်း၏ GDP ကိို
ှာခိိုငန
် ှုန််းမ ၉၉

ှာခိိုငန
် ှုန််း၊ွား အှာဆံယံအဖွဲ့ဝင်နိိုငင
် ံမျှာ်းတင်ွား အလိုပ်သမှာ်းအသ အတက်ွား

၅၁ွား ှာခိိုငန
် ှုန််းမွား၉၇ွား ှာခိိုင်နှုန််းအထိတိို်းတက်လှာသစပါသည်။14 အှာဆယံအသိိုက်အဝန််းတင်
“အာဆ ယ နိို င် င ကရ်း-လို ခချုကရ်းအသိို က် အ ဝန််း ”၊ “အာဆ ယ စ်းပာ်းကရ်းအသိို က် အ ဝန််း ”န င်
“အာဆယလခို ချုကရ်းအသိိုက်အဝန််း”ဟူ၍ မဏ္ဍိျုင်(၃)

ပ်ပါ ိ ှာ အှာဆယံစ်းပှာ်းသ ်းအသိိုက်ွား

အဝန််းသည် အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းွား စ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းအတက် အခင်အလမ််းမျှာ်းကိို
သဆှာင် ကဉ််းလှာမည်မဖစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်နိိုငင
် ံမျှာ်းသည် အှာဆယံအဖွဲ့အစည််း၏လမ််းညွှန်ချက်ွား
နင်အည အှာဆယံွား စ်းပှာ်းသ ်းအသိိုက်အဝန််းကိို အသကှာင်အထည်သဖှာ် ှာ၌ အှာဆယံမဏ္ဍိျုင်
(၃)ပါ ကဏ္ဍတစ် ခို မဖစ် သသှာ အှာဆ ယံ အ သသ်းစှာ်းန င် အလတ် စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလို ပ် င န််း မျှာ်း
ပူ်းသပါင််းသဆှာင် ွက်မှုမျှာ်းမပျုလိုပ် န် အတက် အှာဆယံအသသ်းစှာ်းနင် အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းွား
လိုပ်ငန််းအဖွဲ့ (ASEAN Small and Medium Enterprise Working Group-ASEAN SMEWG)
အစည််းအသဝ်းမျှာ်းကိို တစ်နစ်လ င်ွား (၂)ွားကကိမ် ကျင််းပသဆှာင် ွက်လျက် ိသည်ကိိုလည််းွား သလလှာွား
သတွဲ့ ိ ပါသည်။15
၁၆။

အှာဆယံနိိုငင
် မ
ံ ျှာ်း၏ အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းကိို သလလှာွား

ကည် ှာတင် လှာအိိုနိိုင်ငံနင်ထိင
ို ််းနိိုင်ငတ
ံ ိတ
ို့် င်ွား အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းွားသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းွား
သည်ွား နိိုင်ငစ
ံ ်းပှာ်းသ ်း၏အမျှာ်းဆံို်းမဖစ်ဖပ်း မမန်မှာနိိုငင
် သ
ံ ည် အနည််းဆံို်းမဖစ်သနသည်ကိွားို သလလှာွား
သတွဲ့ ိ ပါသည်။ ထိ့်ိုအမပင် အလိုပ်အကိိုင်

ိမှုနှုန််း တင် အင်ဒိိုန်း ှာ်းနိိုင်ငံသည် ၉၇.၂ ှာခိိုင်ွား

နှုန််းမဖင်အမျှာ်းဆံို်းသတွဲ့ ိ ဖပ်း ဗယက်နမ်နိိုင်ငံသည် ၅၁.၇ ှာခိိုငန
် ှုန််းမဖင် အနည််းဆံို်းမဖစ်သ ကှာင််းွား

14 http://www.aseansme.org/aboutus Accepted date 13.8.2020

15 https://www.msme.gov.mm/mm/policies-and-laws Accepted date 9.8.2020
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သလ လှာသတွဲ့ ိ ပါသည် ။ ထိ့်ို အ မပင် နိို င် ငံ မျှာ်းအလိို က် ဂျ ဒ ပ

ိ မှု နှု န််း န င် နိို င် ငံ မခှာ်းပိို့် ကို န် ွား

ိမှုနှုန််း တိို့်ကိို ွား သအှာက်သဖှာ်မပပါပံိုတင် သလလှာနိိုငပ
် ါသည်-

ပ(ို ၃)။ အာဆယနိင
ို ်ငမျာ်းတင် အကသ်းစာ်းနင့််အလတ်စာ်း စ်းပာ်းကရ်းလိုပင
် န််းမျာ်းတိို်းတက်လာမှု

အာဆယနိိုငင
် မျာ်း၏ SMEs ရည်မန််းချက်မျာ်း
၁၇။

အှာဆယံနိိုငင
် ံမျှာ်း၏ွား အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်း ှာခိိုင်နှုန််းွား ၇၈ ှာခိိုင်နှုန််းကိိုွား

Softwareွား သ ်းဆမခင််းနင်ွား Softwareွား ဆိိုင် ှာဝန်သဆှာင်မှုသပ်းမခင််းလိုပ်ငန််းမျှာ်းတင် င််းန်းမမျုပ်နံဖပ်း
၆၅ ှာခိိုင်နှုန််းကိို အသမခခံအသဆှာက်အဦပိိုင်း် ဆိိုင် ှာသန ှာမျှာ်းနငွား် ကိုန်ပစစည််းထိုတ်လိုပ်မှုပိုင
ိ ််းတင်
င််းန်းမမျုပ်နံလျက် ိသနပါသည်။ 16 သနောင်အနောဂတ်ကှာလမျှာ်းတင် အှာဆယံနိိုင်ငံမျှာ်းတင်
အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းကိို နိိုငင
် ံအကျိျု်းအမမတ် သစ န်အလိ့်င
ို ှာ အသစ်ချွဲ့ွားထင်ွား

16 https://theaseanpost.com/article/struggling-smes-should-turn-tech Accepted date 11.8.2020

17
လိုပ်ကိိုငမ် ခင််းအှာ်းမဖင် သအှာက်သဖှာ်မပပါ ည်မန််းချက် (၆) ခိုကိို ည်မန််းထှာ်းသ ကှာင််းကိို သလလှာွား
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သတွဲ့ ိ ပါသည် (က)

လံသ
ို လှာက်သသှာ အလိုပ်သမှာ်းစမံခန်ခ
့် မှု၊

(ခ)

ဝယ်လိုိအှာ်းသကှာင််းမန်သစ န် ထိသ ှာက်ဖပ်းတက်သမခကိိုက်သသှာ လိုပ်ငန််းစနစ်ကိို
တည်သထှာင်မခင််းနင် ပစစည််း ိစှာ င််းကိိုထိန််းချျုပ်နိိုငမ် ခင််း၊

(ဂ)

မပည်စံိုသသှာ သငသ က်းစမံခန်ခ
့် မှု ိမခင််း၊

(ဃ)

ဝယ်လိုိသူကိိုစိတ်သကျနပ်သစ န်နင် သ ှာင််း သငကိို စနစ်တကျစမံခန်ခ
့် မခင််း၊

(င)

သငသပ်းသမခနိိုင်မှုနည််းလမ််းအမျိျု်းမျိျု်းကိိုွားအသံို်းမပျုနိိုငမ် ခင််း၊

(စ)

စ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််း၏အဓိကသသှာချက်မျှာ်းကိို လက်သတွဲ့ကျကျအသံို်းချတတ်မခင််းနင်
လက်သတွဲ့

ိလှာသသှာအသတွဲ့အကကံျုမျှာ်းနင်သပါင််းစပ်၍ွားနည််းလမ််း ှာသဖမခင််းနင်

အလိုပ်အကိိုင်အခင်အလမ််းမျှာ်းတိို်းတက်မျှာ်းမပှာ်းလှာမခင််း၊ သငသ က်းမျှာ်းကိိုစနစ်ွား
တကျစမံ ခန့််ခတတ်လှာမခင််း၊
(ဆ)

သငသပ်းသမခမခင််းနည််းလမ််းမျှာ်း ပံိုစံအမျိျု်းမျိျု်း ိလှာမခင််း၊

(ဇ)

သ ှာင််းသူနင်ဝယ်သူ ကှာ်းတင် င််းန်းမမျုပ်နံမှုမျှာ်း ိလှာမခင််း။ွား
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ပ(ို ၄)။ အာဆယနိင
ို ်ငမျာ်းတင် အကသ်းစာ်းနင့််အလတ်စာ်းစ်းပာ်းကရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်းမ ပဖစ်ကပေါ်ကပပာင််းလမှု

နိဂို်း
၁၈။

အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်း (SMEs)သည် ဖံွဲ့ဖဖိျု်းဆနိိုင်ငံမျှာ်း၏

နိိုငင
် စ
ံ ်းပှာ်းသ ်းဖံွဲ့ဖဖိျု်းတိို်းတက်သ ်းတင် အလန်အသ ်းပါသသှာသန ှာတင် ပါဝင်သနပါသည်။ င််းန်းွား
မမျုပ်နံမမ
ှု ျှာ်း၊ နည််းပညှာမျှာ်းအှာ်းမဖည်ဖပ်း အသသ်းစှာ်းနင်အလတ်စှာ်းစ်းပှာ်းသ ်းလိုပ်ငန််းမျှာ်းကိို
ချွဲ့ထင်နိိုင်မည်ဆိိုလ င် နိိုငင
် တ
ံ စ်နိိုင်ငံနင်တစ်နိိုင်ငံ ကိုန်သယ်မှုပိိုမိိုအှာ်းသကှာင််းလှာနိိုင်သည်အမပင်
နိိုငင
် ံ၏ွားဝင်သငလည််းတိို်းပှာ်းလှာမည်မဖစ်သ ကှာင််းသလလှာသတွဲ့ ိ ပါသည်။ ထိ့်ိုအမပင်ွား ကမဘှာနင်ွား
အဝမ််းတင်ကကံျုသတွဲ့သန သသှာ အလိုပ်အကိိုင် ှာ်းပါ်းမှုမပဿနောမျှာ်းကိိုသမဖ င််းသပ်းနိိုငဖ် ပ်း ဖံွဲ့ဖဖိျု်းဆွား
နိိုငင
် မ
ံ ျှာ်းတင်ကကံျုသတွဲ့သန သသှာ ဆင််း မသတမှုမပဿနောမျှာ်းကိို တစ်သထှာင်တစ်သန ှာမ သမဖ င််းွား
သပ်းနိိုငသ
် သှာွား လဒ်သကှာင််းမျှာ်း

ိနိိုငမ
် ည်မဖစ်သ ကှာင််း သလလှာစိုစည််းတင်မပအပ်ပါသည်။

