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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
ြပည် ထာင်စလတ် တာ်
အ သးစားနှငအ
့် လတ်စားလပ်ငန်းများဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရးမူဝါဒ
(၂၀၁၅)

Policy of Small and Medium Enterprise Development
Chapter (1)

Introduction
1.

The Republic of the Union of Myanmar is making effort with high

momentum for the transformation of political, social and economic sector
in line with the current changing world and encouraging the development
of the private sector. The strengths of Myanmar such as rich in natural and
human resources, existing in important geographic location are the good
opportunity for its economic development and international communities is
recognizing as the best country for investment.
2.

SMEs play a pivotal role for the development of country and

therefore it is a priority that SMEs are rendered with support not only in the
developing countries but also in developed countries. SMEs are, as a matter
of fact, the backbone of the public sector, the main source of innovation,
and furthermore they can create job opportunities, reduce poverty, enable
entrepreneurship and have a tendency to respond to entrepreneurship and
market demand. Thus, it is actually the driving force for the development of
a country as it can steer the development during the period of economic
instability.
3.

The Republic of the Union of Myanmar is striving to step up from

agro-based country to industrial country. Moreover, the policy for small
and medium enterprise development is laid down in order to get sustainable
growth of small and medium enterprises which support the social and
economic development of the country, to participate in ASEAN Economic
Community in line with the free trade agreement, to develop the country
အ သးစားနှငအ
့် လတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရးမူဝါဒ
အခန်း(၁)
နိဒါန်း

၁။
ြပည် ထာင်စသမ္မတ ြမန်မာနိင်င တာ်သည် ြပာင်းလဲ န သာ ခတ်စနစ် နှင့် အညီ
နိင်င ရး၊ လူမ ရး၊ စီးပွား ရးစသည်က
့
များ၏ တိးတက်ြပုြပင် ြပာင်းလဲမ များကိ
အရှိန်အဟန်ြဖင့်
ကိုးပမ်း ဆာင်ရွကလ
် ျက်ရှိသည့်အြပင်
ပဂ္ဂလက
ိ
စီးပွား ရး
က
ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရးကိလည်း
အား ပးြမင့်တင် ပးလျက်
ရှိပါသည်။
ြမန်မာနိင်င၏
သဘာဝသယဇာတနှင့်
လူသားအရင်းအြမစ် ပါ ကယ်ဝမ၊
ဒသတွင်း
အချက်အချာ
ကျ သာ နရာတွင်
တည်ရိှ နမစသည့်
အားသာချက်များသည်
စီးပွား ရးဖွ့ ဖိုး
တိးတက်မအတွက် အထူးအားရဖွယ် အခွင့်အလမ်း ကာင်းများြဖစ် န ပီး ယခအချိန် အခါသည်
အာရှ ဒသတွင်း၌ စီးပွား ရးရင်းနှီးြမုပ်နှရန် အ ကာင်းဆး နိင်ငအြဖစ် ြပည်ပနိင်ငများမှ
အသိအမှတ်ြပုလျက် ရှိပါသည်။
၂။
တိင်းြပည်၏
စီးပွား ရးဖွ့ ဖိုးတိးတက်မတွင်
အ သးစားနှင့်
အလတ်စား
စီးပွား ရးလပ်ငန်းများသည်
အလွန်ပင်အ ရးပါ ပီး
ဖွ့ ဖိုးဆဲနိင်ငများသာမက
ဖွ့ ဖိုး
ပီးနိင်ငများပါ
အ သးစားနှင့်
အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ
ပ ပါက်ရှင်သန်
အား ကာင်း စ ရးအတွက်
အထူးအ လးထား
ဆာင်ရွက် န ကြခင်း
ြဖစ်ပါသည်။
အ သးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွား ရး လပ်ငန်းများသည် ပဂ္ဂလိကစီးပွား ရး က ၏
ကျာ ထာက် နာက်ခြဖစ်သကဲ့သိ့ တီထွင်စမ်းသပ်မများ၏ အဓိကအရင်း အြမစ်များ ြဖစ် ပီး
အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်း
ဖန်တီး ပးနိင်မရှိြခင်းနှင့်
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမများ
လျာ့ချနိင်သည့်အြပင်
စွန့်ဦးတီထွင်မ၊
ဈးကွက်လိအပ်ချက်များနှင့်
စိန် ခ မများကိ
လည်းတ့ြပန်နိင်စွမ်းရှိပါသည်။
ထိ့ ကာင့်
စီးပွား ရးမတည် ငိမ်မ
ကာလများတွင်
လည်းဖွ့ ဖိုးတိးတက်မအား ထိန်း ကျာင်း ပးနိင် သာ ကာင့် နိင်င၏ဖွ့ ဖိုး တိးတက် မအတွက်
မာင်းနှင်အားလည်း ြဖစ်ပါသည်။
၃။
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်သည် စိက်ပျိုး ရးကိအ ြခခသည့်နိင်င အြဖစ်မှ
စက်မထွန်းကားသည့်နိင်ငအြဖစ်သိ့ တက်လှမ်းရန် ကိုးပမ်း ဆာင်ရွက်လျက် ရှိသည့်အြပင်
ယခင်က အစိးရက ကိ ဗဟိြပုခဲ့သည်မှ ယခအခါ ပဂ္ဂလိကက ကိ ဗဟိြပုသည့်စီးပွား ရးသိ့
အသွင်ကူး ြပာင်းကာလတွင်
နိင်င၏လူမ ရးနှင့်
စီးပွား
ရးအတွက်အ ရးပါ သာ၊
အ ထာက်အကူများ ပးလျက်ရိှ သာ
ပဂ္ဂလိကအ သးစား
နှင့်
အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ စဉ်ဆက်မြပတ် ရှင်သန်အား ကာင်းလာ
စရန်၊
အာဆီယစီးပွား ရးအသိက်အဝန်းတွင် ပါဝင်နိင် ပီး လွတ်လပ် သာ ကန်သွယ်

alike the ASEAN countries, during the reform process from State led
economy to private led economy.

Chapter (2)
Vision and Mission
Vision

4.

The vision of the policy of small and medium enterprises

development are as follow –
Creation of regionally innovative and competitive SMEs across all
sectors that enhance income generation and contribute to the socialeconomic development Mission.
Mission
5.

The mission of this policy is to stimulate the development of small

and medium enterprises which has competitiveness and innovation. In order
to achieve above mentioned statement, the followings shall be supported –

2

(a)

Human Resource

(b)

technology development and innovation

(c)

financial resource

(d)

infrastructure development

(e)

market access

(f)

appropriate taxation and procedures

(g)

conducive business environment

မ
သ ဘာတူညီချက်အတိင်း
လိက်နာပါဝင် ဆာင်ရွက်နိင် စရန်နှင့်
အာရှနိင်ငများ၊
အာဆီယအဖွဲ့ဝင်နိင်ငများနည်းတူ စနစ်တကျ ဖွ့ ဖိုးတိးတက် စရန်အတွက် အ သး စားနှင့်
အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရးမူဝါဒကိ ချမှတ်လိက် ပါသည်။
အခန်း(၂)
မ ာ်မန
ှ း် ချက်နင
ှ ့် ရည်မန
ှ း် ချက်
မ ာ်မန
ှ း် ချက်
၄။
အ သးစားနှင့်
အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရးမူဝါဒ၏
မ ာ်မှန်းချက်မှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်က အသီးသီးရှိ အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများသည် ဒသတွင်း
စီးပွား ရးကွနရ
် က်အတွင်း၌
တီထွင်ဆန်းသစ်မနှင့်
ယှဉ် ပိုင်နိင်မ
စွမ်းရည် ကာင်းများြမင့်မားလာ ပီး၊
နိင်ငသားများ၏
အလပ်အကိင်အခွင့်
အလမ်းတိးပွား ရးနှင့် လူမစီးပွားဘဝ ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရးတိ့ကိ ဦး ဆာင်သွား
နိင်ရန်ြဖစ်သည်။
ရည်မန
ှ း် ချက်
၅။
ဤမူဝါဒ၏
ရည်မှန်းချက်မှာ
ယှဉ် ပိုင်နိင်စွမ်းနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မရှိသည့်
အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ရှင်သန်တိးတက် စရန်အတွက် လ့ ဆာ်
ပးရန်ြဖစ် ပီး၊ ယင်းရည်မှန်းချက်များ အာင်ြမင် စရန်အတွက် အာက်ပါ အချက်များကိ
အ ထာက်အပ့ ပးရမည်(က) လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်၊
( ခ)
( ဂ)

နည်းပညာဖွ့ ဖိုးမနှင့် တီထင
ွ ဖ
် န်တးီ တတ်မ၊
ငွ ကးအရင်းအြမစ်၊

(ဃ) အ ြခခအ ဆာက်အအများ ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရး၊
( င)
( စ)

ဈးကွကရ
် ရှိ ရး၊
သင့် လျာ် သာ အခွန်အ ကာက်နှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ၊

(ဆ) လပ်သာကိင်သာရှိ သာ စီးပွား ရးဝန်းကျင် ကာင်းများ၊

6.

The followings are missions of the policy –
(a)

To reduce difficulties and constraints faced for business
start-up

(b)

To free flow of capital

၂

(c)

To enhance entrepreneurship through training and awareness

(d)

To enhance information network and dissemination of
information

(e)

To have smooth business operation
Chapter (3)
Objectives

7.

The followings are the policy objectives –
(a)

To step up to industrialized country by placing an emphasis
on small and medium enterprises based on agriculture, to
develop the performance and productivity of SMEs, and to
become the backbone of the country’s economy;

(b)

To increase qualified human resources and employment
opportunities;

(c)

To encourage the producing of rural products as value added
products:

(d)

To increase considerable GDP ratio through the improvement
of SMEs;
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၆။

မူဝါဒ၏ ရည်မှန်းချက် တာဝန်များမှာ အာက်ပါ အတိင်းြဖစ်သည် (က) လပ်ငန်းသစ်များ အစပျိုးရာတွင် တွ့ ကုရမည့် အခက်အခဲအတား
အဆီးများ လျာ့ချရန်၊
( ခ) ရင်းနှီးမတည် ငွ စီးဆင်းမ ချာ မွ့ စရန်၊
( ဂ) ပညာ ပးြခင်း၊ သင်တန်း ပးြခင်းြဖင့် စွန့်ဦးတီထွင်မလပ်ငန်းများ
အား ကာင်း စရန်၊
(ဃ) သတင်းကွန်ရက်နှင့် သတင်းအချက်အလက်ြဖန့် ဝမ အား ကာင်း
စရန်၊
( င) လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မ ချာ မွ့ စရန်၊
အခန်း(၃)
ရည်ရယ
ွ ခ
် ျက်များ

၇။

မူဝါဒ၏ ရည်ရယ
ွ ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်(က) စိက်ပျိုး ရးကိအ ြခခ ပီး
အ သးစားနှင့်
အလတ်စား
စီးပွား ရး
လပ်ငန်းများကိ အဓိကထား
ဆာင်ရွကြ် ခင်းြဖင့် စက်မထွန်းကားသည့်
နိင်ငအြဖစ်တက်လမ
ှ း် ရန်၊ အ သးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်း များ၏
စွမ်း ဆာင်ရည်နှင့်
ထတ်လပ်မစွမ်းအားများ
တိးတက်လာ စ
ရန်နှင့်
တိင်းြပည်စီးပွား ရး၏ ကျာရိးမ ိုင်သဖွယ် ြဖစ်လာ စရန်၊
( ခ)

အရည်အ သွးြပည့်ဝ သာ

လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်များ၊

အလပ်အကိင်

အခွင့်အလမ်များ တိးတက်ရရှိလာ စရန်၊
( ဂ)

ကျးလက် ဒသ

ထွကက
် န်များအား

တန်ဖိးြမင့်

ထွက်ကန်များအြဖစ်

ထတ်လပ်နိင် ရးကိ တွန်းအား ပးကူညီရန်၊
(ဃ) အ သးစားနှင့်
ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့်

အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ
ထိက်သင့် သာ

အား ပးြမင့်တင်

ြပည်တွင်းအသားတင်ထတ်လပ်မ

တန်ဖိးပါဝင်မ အချိုးတိးြမင့်နိင် စရန်၊

(e)

To promote production capacity of value-added export goods
and import substitutes for obtaining market share for local
products within whole country;

၃

(f)

to participate in global economic cooperation with the
transformation from outdated economic system to new
knowledge based economic system;

(g)

To support SMEs from collapsing due to intense domestic
competition either because of invitation for local and foreign
investments or the free flow of goods and services under the
ASEAN Free Trade Agreement;

(h)

To enhance knowledge sharing and business networks among
local SMEs, between local large scale enterprises and SMEs
and between local SMEs and foreign investments;

(i)

To carry out the accurate data collection of the number of
SMEs across the country, the accurate amount of capital
investment, the workforce, production level and profit as a
priority;

(j)

To enable the emergence of more SMEs and the
transformation from cottage industry to SMEs and from
SMEs to large scale industries.
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( င)

နိင်ငတစ်ဝန်းရှိ ဒသထွက်ကန်များ ဈးကွက်ရရှိ ရးအတွက် အရည် အ သွးရှိ
တန်ဖိးြမင့်

ပိ့ကန်များနှင့်

သွင်းကန်အစားထိး

ထတ်ကန်များ

အား

ထတ်လပ်နိင်မ စွမ်းအားြမင့်မားလာ စရန်၊
( စ)

ခတ်မမီ သာ စီးပွား ရးလပ် ဆာင်မပစမှ အသိပညာအ ြခခ သာ စီးပွား ရး
ပစသစ်ဆီသိ့ကူး ြပာင်း၍ အြပည်ြပည်ဆင်
ိ ရာနှင့် စီးပွား ရး ပူး ပါင်း ပါဝင်
ဆာင်ရွက်သွားနိင် စရန်၊

(ဆ) ြပည်တွင်းြပည်ပရင်းနှီးြမုပ်နှမများ
အာဆီယ

လွတ်လပ် သာ

နှင့်ဝန် ဆာင်မများ

ဖိတ် ခ ြခင်း ကာင့်လည်း ကာင်း၊

ကန်သွယ်မသ ဘာတူညီချက်အရ

ကန်စည်

လွတ်လပ်စွာစီးဝင်လာြခင်း ကာင့်လည်း ကာင်း

ြဖစ် ပ လာမည့အ
် ြခအ နများတွင်

အ သးစားနှငအ
့် လတ်စား

စီးပွား ရး

လပ်ငန်းများ ထိခိက် ပိုလဲြခင်းမရှိ စ ရးအတွက် အကူအညီ ပးရန်၊
(ဇ)

ြပည်တွင်း

အ သးစားနှင့်

ချင်း သာ်လည်း ကာင်း၊
ရးလပ်ငန်းများနှင့်

အလတ်စား
ြပည်တွင်း

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ

အချင်း

အ သးစားနှင့်အလတ်စား

စီးပွား

အ ကီးစားလပ်ငန်းများအ ကားတွင်လည်း ကာင်း၊

ြပည်တင
ွ း် အ သးစားနှင့်

အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများနှင့်

ရင်းနှီးြမုပ်နှမများအ ကားတွင်

လည်း ကာင်း၊

နိင်ငြခား

အသိပညာမ ဝ ရးနှင့်

စီးပွား ရးချိတ်ဆက်မများ ြမင့်တင်ရန်၊
(စျ)

နိင်ငတစ်ဝှမ်းရှိ

အ သးစားနှင့်

အ ရအတွက်နှင့်

ယင်းတိ့၏

အလတ်စား

စီးပွား ရးလပ်ငန်း

တိကျမှနက
် န် သာ

မတည်ရင်းနှီး ငွ၊

လပ်သားအင်အား၊ ထတ်လပ်မနှင့် အသားတင်ဝင် ငွစသည့် စာရင်း အင်းများ
တိကျစွာ ကာက်ယူနိင် ရးကိ ဦးစား ပး ဆာင်ရွက်ရန်၊
( ည) အ သးစားနှင့်

အလတ်စား

ပ ပါက်လာ စ ရးနှင့်
လပ်ငန်းအဆင့်မှ

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ

ရှိ ပီးအိမ်တွင်းစီးပွား ရးနှင့်

အ သးစားနှင့်

အလတ်စား

ပိမိြဖစ်ထွန်း
စက်မလက်မ

စီးပွား ရးလပ်ငန်းအဆင့်

သိ့လည်း ကာင်း၊ အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရး လပ်ငန်းများ ကိ
အ ကီးစားစီးပွား ရး လပ်ငန်းအဆင့်သိ့လည်း ကာင်း ရာက်ရှိ စရန်။

Chapter (4)
The Development and Small and Medium Enterprises

၄

8.

The following enterprises shall be operated according to the

definition contained in SME Development Law –
(a)

Manufacturing businesses;

(b)

Labor-intensive businesses;

(c)

Wholesale businesses;

(d)

Retail businesses;

(e)

Service businesses;

(f)

Other businesses.
Chapter (5)

Obstacles of SMEs to be solved 9.
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The obstacles faced for the development of SMEs are as follows –
(a)

Difficulties in access to finance;

(b)

Difficulties in transfer of technology;

(c)

Weakness in access to domestic and foreign markets;

(d)

Low technology and skills

(e)

Difficulties in access to information in timely manner;

(f)

Deficiencies in corporate governance;

(g)

Requirement of business development services;

(h)

Lack of appropriate taxation and incentives;

(i)

Lack of level playing field;

(j)

Incomplete infrastructures

(k)

Weakness in emergence of conducive business environment

အခန်း(၄)
အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ဖွ့ ဖိုးတိးတက်မ
၈။

အ သးစားနှင့်

အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ

ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရး

ဥပ ဒပါ

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိချက်အတိင်း စီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ အာက်ပါအတိင်း ဆာင်ရွက် ရမည် (က) ထတ်လပ်မလပ်ငန်းများ၊
( ခ)

လပ်အားအ ြခြပုလပ်ငန်းများ၊

( ဂ)

လက်ကား ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းကိအဓိကလပ်ကိင် သာလပ်ငန်းများ၊

(ဃ) လက်လီ ရာင်းဝယ် ရးလပ်ငန်းကိ အဓိက လပ်ကိင် သာ လပ်ငန်းများ၊
( င)

ဝန် ဆာင်မ ပးသည့် လပ်ငန်းကိ အဓိကလပ်ကိင် သာလပ်ငန်းများ၊

( စ)

အြခားလပ်ငန်းများ၊
အခန်း(၅)

အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများအတွက် ရင်ဆင်
ိ ြဖရှငး် ရမည့်
အဟန့်အတားများ
၉။
အ သးစားနှင့်
အလတ်စား
စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ
ဖွ့ ဖိုးတိးတက်မအတွက်
အဓိကရင်ဆိင် ကု တွ့ နရ သာ
အဟန့်အတားအခက်အခဲများမှာ
အာက်ပါအတိင်း
ြဖစ်ပါသည်(က)

ငွ ကးအရင်းအနှီးရရှိမ အခက်အခဲများ

( ခ)

နည်းပညာလဲ ြပာင်းရရှိ ရး အခက်အခဲများ

( ဂ)

ြပည်တွင်းြပည်ပ ဈးကွက်ထိး ဖာက်နိင်မ အားနည်းချက်များ

(ဃ) နည်းပညာနှင့်က မ်းကျင်မ နိမ့်ကျ နြခင်းများ
( င)

အချိန်နှင့် တစ် ြပးညီ သတင်းအချက်အလက်ရရှမ
ိ အခက်အခဲများ

( စ)

စီမခန့်ခွဲမ နှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး အားနည်းမများ

(ဆ) စီးပွား ရး ဝန် ဆာင်မ လပ်ငန်းဆိင်ရာ လိအပ်ချက်များ
( ဇ)

အခွန်အ ကာက်သင့်တင့်မ တမ◌ ႈ နှင့် အထူးအခွင့်အ ရးလိအပ်ချက်များ

( ဈ) ယှဉ် ပိုင်နိင်စွမ်းအတွက် အခွင့်အ ရး တန်းတူညီမ မ မရှိြခင်း
(ည) အ ြခခ အ ဆာက်အအ လိအပ်ချက်များ မရရှိနိင်ြခင်းများ
( ဋ)

လပ်သာကိင်သာရှိ သာ စီးပွား ရးဝန်းကျင် ကာင်းများ ဖာ် ဆာင် ပးနိင်မ
အားနည်းြခင်းများ

Chapter (6)
Special Emphasis for Emergence of Conducive Business Environment
10.

The followings which are obstacles for small and medium

enterprises development shall be emphasized –

၅

(a)

Upcoming challenges after implementation of ASEAN
economic community;

(b)

Potential fraudulent trading practices in competing for market
share;

(c)

Potential fraudulent practices of business owners with selfinterest who will take advantage on policy and opportunities
indented for technicians who are willing to set up SME that
cannot afford for the investment;

(d)

Initial capital investment to be allocated in advance for
technical and financial support;

(e)

Weakness in waste water treatment and disposal;

(f)

Utilization of appropriate means and technology to dispose
solid,

liquid

and

gas

waste

for

having

minimum

environmental impact;
(g)

Controlling the release of toxic gas including greenhouse gas,
vapor and particles;

(h)

Obtaining

prior

permission

or

initial

assessment or environmental impact analysis;
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environmental

အခန်း(၆)
စီးပွား ရးလပ်ငန်းဝန်းကျင် ကာင်းြဖစ် ပ ရးအတွက် အထူးအ လးထားရမည့် အချက်များ
၁၀။

အ သးစားနှင့်

လပ် ဆာင်ရာတွင်

အလတ်စား

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ

အဟန့်အတားသဖွယ်ြဖစ် န သာ

ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရး

အာက်ပါအချက်များကိ

အထူး

အ လးထားရမည်(က) အာဆီယ

စီးပွား ရးအသိက်အဝန်း

အ ကာင်အထည် ဖာ် ပီး နာက်

ကု တွ့လာမည့် စိန် ခ မများ၊
(ခ)

ဈးကွက်ရရှိ ရးအတွက် ယှဉ် ပိုင် ကရာတွင် ရှိလာမည့် ကန်သွယ်မ ဆိင်ရာ
မသမာမများ၊

(ဂ)

ရင်းနှီးြမုပ်နှရန် မတတ်နိင် သာ အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရး
လပ်ငန်း တည် ထာင်လိသည့် နည်းပညာရှင်များအတွက် ခွင့်ြပု ပး ထား သာ
မူဝါဒဆိင်ရာအခွင့်အ ရးများကိ

အသးချ၍

ကိယ်ကျိုးရှာ

မည့်

စီးပွား ရးသမားများ၏ မသမာ သာလပ်ရပ်များ၊
(ဃ) နည်းပညာ

ထာက်ပ့မနှင့်

ငွ ကး ထာက်ပ့မအတွက်

ကိုတင်

စိက်ထတ် ပးရမည့် ငွလး ငွရင်းမတည်မများ၊
(င)

ရဆိးများ

ြပုြပင်သန်စ
့ င် ပီး နာက်

စွနပ
့် စ်ြခင်းနှင့်

စွနပ
့် စ်မဆိင်ရာ

အားနည်းချက်များ၊
(စ)

စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အစိင်အခဲ၊ အရည်၊ အခိးအ ငွ့များကိ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိက်မ
အနည်းဆးြဖစ် စရန်

စွန့်ပစ် ရးသင့် လျာ်သည့်

နည်းလမ်း

များနှင့်

နည်းပညာများ အသးြပု၍ စီမ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဆ) ဖန်လအိမ်ဓာတ် ငွ့

အပါအဝင်

အဆိပ်အ တာက်ြဖစ် စသည့်

ဓာတ် ငွ့၊

အခိးအ ငွ့၊ အမန်အမားထတ်လတ်ြခင်းကိ ထိန်းချုပ်ြခင်း၊
(ဇ)

လပ်ငန်း ဆာင်ရွကရ
် န်
ပတ်ဝန်းကျင်

ကိုတင်ခွင့်ြပုချက်ရယူြခင်း

လ့လာဆန်းစစ်ြခင်း

သိမ
့ ဟတ်

သိမ
့ ဟတ်

ကနဦး

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိက်မ

ဆန်းစစ်ြခင်းကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(i)

Conducting

impact

assessment

on

socio-economic

environment, health and devastation natural disaster.
၆

Chapter (7)
Policies

11.

In order to promote domestic SMEs and to reduce poverty, the

responsible ministry shall carry out the followings –
(a)

Encouraging supporting enterprises that can create linkage to
the domestic and foreign markets;

(b)

Carrying out the transfer of technology and knowledge and
investment promotion in cooperation with local and
international organizations;

(c)

Encouraging human resource development and employment
opportunities;

(d)

Encouraging the promotion of information and research
activities and to make the smooth processes by eliminating
obstacles;

(e)

Undertaking the development of entrepreneurial businesses;

(f)

Undertaking the development of business development
services;

(g)

Enabling the participation of entrepreneurs and SMEs in
regional business activities;
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(ဈ)

လူမစီးပွားပတ်ဝန်းကျင် ထိခိက်မဆန်းစစ်ြခင်း၊ ကျန်းမာ ရးထိခက်
ိ မ ဆန်းစစ်

ြခင်း၊ သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ကျ ရာက်နိင်မကိ ဆန်းစစ်ြခင်း

တိက
့ ိ

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
အခန်း(၇)
မူဝါဒများ
၁၁။

သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနသည်

လပ်ငန်းများကိ

ြပည်တွင်းအ သးစားနှင့်

အား ပးြမင့်တင်ရန်နှင့်

အလတ်စား

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမ

စီးပွား ရး

လျာ့နည်း စရန်အတွက်

အာက်ပါအချက်များကိ ဆာင်ရွက်ရမည်(က) ြပည်တွင်း

ြပည်ပ

ရင်းနှီးြမုပ်နှမလပ်ငန်း

ဆာင်ရွက်နိင်သည့်

အ ထာက်အကူြပု

ဈးကွက်များသိ့

ချိတ်ဆက်

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ

အား ပးြမင့်တင်ြခင်း၊
(ခ)

နည်းပညာ၊
တိ့အတွက်

ဗဟသတလဲ ြပာင်းမ ဝြခင်းနှင့်
ြပည်တွင်း

ြပည်ပ

ရင်းနှီးြမပ်နှမတိးြမင့် ရး

အဖွဲ့အစည်းများနှင့်

ချိတ်ဆက်ပူး ပါင်း

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဂ)

လူ့စွမ်းအား အရင်းအြမစ်ဖွ့ ဖိုး ရးနှင့် အလပ်အကိင်အခွင့်အလမ်းရရှိ

ရးကိ

အား ပးြမင့်တင်ြခင်း၊
(ဃ) သတင်းအချက်အလက်နှင့် သ တသနလပ်ငန်းများ ြမင့်တင် ပီး အတား အဆီး
အခက်အခဲများဖယ်ရှား၍ လွယ်ကူ ချာ မွ့ အာင် အား ပး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(င)

စွန့်ဦးတီထွင်မ လပ်ငန်းများဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(စ)

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ

ဖွ့ ဖိုးတိးတက်မအတွက်

ဝန် ဆာင်မ ပးသည့်

လပ်ငန်းများ တိးတက် ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဆ) စွန့်ဦးတီထွင်သူများနှင့် အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်း များကိ
ဒသအလိက် စီးပွား ရးလပ်ရှားမများတွင် ပါဝင် ဆာင်ရွက် စြခင်း၊

(h)

Enabling the economic development pattern that crates the
sustainability and the capacity of SMEs;

(i)

Focusing the shift from import substitution to export oriented
system

Development of Basic Infrastructures

၇

12.

The

government

shall,

for

the

development

of

physical

infrastructures and for increasing facilitation of effective support for
information and communication, carry out the following means in
cooperation with the local authorities, private sector and development
partners –
(a)

Cooperation with the developers for the infrastructure
development;

(b)

Implementing by means of private-public partnership;

(c)

Implementing by means of joint venture system;

Enabling Conducive Business Environment
13.

The following shall be carried out to enable conducive business

environment for SMEs development –
(a)

Assisting and supporting the banks and money lender
enterprises to get capital investment;

(b)

Arranging workshops, seminars, management and production
related trainings, vocational trainings and technical trainings
with the support of local and international organizations;

(c)

Arraigning for the development of research institutions,
incubation centers, intellectual property certification centres
and facilitating increased cooperation;
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(ဇ)

အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၏ စွမ်း ဆာင်မနှင့်
ရရှည်ရှင်သန်နိင်မအား တိးတက် စသည့် စီးပွား ရး ဖွ့ ဖိုးမပစကိ
ြဖစ်ထွန်း စြခင်း၊
(ဈ) သွင်းကန် အစားထိးစနစ်မှ ပိ့ကန်ဦးစား ပးစနစ်ကိ ဦးတည် စြခင်း၊

အ ြခခအ ဆာက်အအများ ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရး

၁၂။

အစိးရသည် ရပ်ဝတ္တုဆိင်ရာ အ ြခခအ ဆာက်အအများ၊ သတင်းအချက် အလက်နှင့်

ဆက်သွယ်မလိအပ်ချက်များထိ ရာက်စွာ

ထာက်ပ့မတိးတက် စ ရး

ဒသဆိင်ရာအာဏာပိင်များနှင့်လည်း ကာင်း၊
မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်

ပဂ္ဂလိကက

လည်း ကာင်း

နှင့်

အတွက်
လည်း

ပူး ပါင်း၍

ကာင်း၊

အာက်ပါနည်းလမ်း

များကိအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်သည် (က) အ ြခခအ ဆာက်အအများ
ဖွ့ ဖိုးတိးတက် စရန်
ရင်းနှီးတည် ဆာက်
သူများနှင့် ပူး ပါင်းအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊
(ခ)

ပဂ္ဂလိကနှင့်အစိးရပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မစနစ်ြဖင့်
ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊

အ ကာင်အထည် ဖာ်

(ဂ)

ဖက်စပ်စနစ်ြဖင့် အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊

လပ်သာကိင်သာရှိ သာ စီးပွား ရးဝန်းကျင် ကာင်းများရရှိ စ ရး
၁၃။

အ သးစားနှင့်

အလတ်စား

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ

ဖွ့ ဖိုးတိးတက် စရန်

လပ်သာကိင်သာရှိ သာ စီးပွား ရးဝန်းကျင် ကာင်းများ ရရှိ စ ရးအတွက်

အာက်ပါ တိ့ကိ

ဆာင်ရွက်နိင်သည် (က)

ငွ ကးအရင်းအနှီး ရရှိ ရးအတွက် ဘဏ်များနှင့် ငွ ချးလပ်ငန်းများ ကိ
အား ပးြမင့်တင် ကူညီပ့ပိး ပးြခင်း၊

( ခ)

ြပည်တွင်း ြပည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကူညီပ့ပိးမြဖင့် နည်းပညာ သင်တန်းများ၊
အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း ပညာ ပးသင်တန်းများ၊ စီမ ခန့်ခွဲ ရးဆိင်ရာနှင့်
ထတ်လပ်မဆိင်ရာ သင်တန်းများ၊

ဟာ ြပာပွဲများ၊ အလပ်ရ

ဆွး နွးပွဲများ

စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊
( ဂ)

သ တသနဌာနများ၊ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ြပုစပျိုး ထာင် ရးဌာန များ၊
ဉာဏပစ္စည်း အသိအမှတ်ြပုဌာနများ၊ ဖွ့ ဖိုး စရန်နှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ
ြမင့်မားလာ စရန် စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊

Business Development Services
14.

Business Development Services shall be enhanced for the

development of SMEs –
(a)

Facilitating for ease operation of business development
services such as the matters of legal, management, technical,
certification for quality standard and the availability of
certificates in order to develop SMEs by the government;

၈

(b)

Facilitating for the establishment of business development
services such as consultation department for technology and
management, information dissemination on marketing and
trade, by the concerned government departments;

Business Training
15.

The followings shall be carried out to improve the capacity of

business enterprises and organizations for SMEs development –
(a)

Making arrangements to upgrade business organizations
which provide SMEs related trainings;

(b)

Conducting skilled trainings for production technology,
technology on quality control in collaboration with public and
private organizations;

(c)

Allowing for independent collaboration among universities,
research institutes and SMEs in the area of research and
technology for the improvement of product quality and
utilization of new technology;
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စီးပွား ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ
၁၄။

အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ဖွ့ ဖိုးတိးတက် စရန် အတွက်

စီးပွား ရးဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများကိ ြမင့်တင် ဆာင်ရွက်ရမည်(က) အစိးရသည်
အ သးစားနှင့်အလတ်စား
စီးပွား ရးလပ်ငန်းများဖွ့ ဖိုး
တိးတက် စရန် ဥပ ဒဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ စီမခန့်ခွဲမဆိင်ရာ ကိစ္စရပ် များ၊
နည်းပညာဆိင်ရာကိစ္စရပ်
များ၊
အရည်အ သွးအာမခချက်ဆိင်ရာ
အသိအမှတ်ြပု လက်မှတ်ထတ် ပး ရးကိစ္စရပ်များ စသည့် စီးပွား ရး
ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်းများ
လွယ်ကူစွာ
လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်နိင်ရန်
နှင့်
အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်များ ရရှိ စရန်စီစဉ် ပးြခင်း၊
( ခ)

အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရး နှင့်
သက်ဆိင်သည့်ဌာနဆိင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ နည်းပညာနှင့် စီမ ခန့်ခွဲမဆိင်ရာ

အတိင်ပင်ခဌာနများ၊ စျးကွက်နှင့် ကန်သွယ်မဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်
ြဖန့်ြဖူး ရးဌာနများစသည့်
စီးပွား ရး
ဝန် ဆာင်မ
လပ်ငန်းများ
တည် ထာင်ပပ
့ ိး ပးြခင်း၊
စီးပွား ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာသင်တန်း
၁၅။

အ သးစားနှငအ
့် လတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများအတွက်

အဖွဲ့အစည်းများ၏ အရည်အချင်းများကိ ြမင့်တင် ရးအတွက်

စီးပွား ရးဆိင်ရာ
အာက်ပါတိ့ကိ

ဆာင်ရွက်

ရမည်(က) အ သးစားနှင့်

အလတ်စား

စီးပွား ရးလပ်ငန်း

သင်တန်းများဆိင်ရာ

အဖွဲ့အစည်းများကိ အဆင့်ြမင့်တင် ပးရန်အတွက် စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊
(ခ)

အစိးရနှင့်ပဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများပူး ပါင်း၍ ကန်ထတ်လပ်မနည်း ပညာ၊
အရည်အ သွးထိန်းသိမ်းမနည်းပညာ စသည့် က မ်းကျင်မ သင်တန်းများ
ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊

(ဂ)

ထတ်ကန်အရည်အ သွး တိးတက် ကာင်းမွန် ရးနှင့် နည်းပညာ အသစ်များ
သိရှိအသးြပုတတ် စ ရးတိ့အတွက် တက္ကသိလ်များ၊ သ တသနဌာနများနှင့်
အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်း များအ ကား သ တသနနှင့်
နည်းပညာလပ်ငန်းများကိ လွတ်လပ်စွာ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွကရ
် န် ခွင့်ြပုြခင်း၊

(d)

Giving trainings on finance, management, marketing, market
penetration and market expansion;

(e)

Organizing trainings on modern technology with the support
of the government or local or international non-government
organizations.

Technology Development and Innovation
16.

The followings may be carried out for the development of

technology and innovation of the SMEs –
(a)

Developing and transferring appropriate technology required
for SMEs;

၉

(b)

Providing technical advice related to production and training
to use modern machines and equipment;

(c)

Enhancing the collaboration with SMEs in order to have the
availability of services related to quality and standard by
SMEs and to have the production capacity by using new
technology in line with market demand;

(d)

Undertaking technology exchange and cooperation between
public and private organizations;

(e)

Promoting human resource development and innovation by
giving awards;

(f)

Facilitating supports to be able to utilize new technology
gained from research activities in commercial production;
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(ဃ) ဘ

ာ ရး၊

စီမခန့်ခွဲ ရး၊

ဈးကွက်ရှာ ဖွ ရးနှင့်

ထိး ဖာက် ရး၊

ဈးကွက်ချဲ့ထွင် ရး စသည့် သင်တန်းများ ပးြခင်း၊
(င)

အစိးရ သိ့မဟတ် အစိးရမဟတ် သာ ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ အဖွဲ့အစည်း များနှင့်
နိင်ငတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏

အကူအညီြဖင့်

ခတ်မီနည်း

ပညာသင်တန်းများ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
နည်းပညာဖွ့ ဖိုးမနှင့် တီထင
ွ ဖ
် န်တးီ တတ်မ
၁၆။
အ သးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၏ နည်းပညာဖွ့ ဖိုးတိးတက်
တီထင
ွ ် ကဆမတိးတက်လာ စရန်၊ အာက်ပါတိက
့ ိ ဆာင်ရက
ွ န
် င်
ိ သည်(က) အ သးစားနှင့်

အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများအတွက်

ရးနှင့်

လိအပ် သာ

သင့် လျာ်သည့် နည်းပညာများကိ ရှာ ဖွ ဖာ်ထတ်လဲ ြပာင်း ပးြခင်း၊
(ခ)

ကန်ထတ်လပ်မဆိင်ရာ

နည်းပညာ

အ ကဉာဏ်များ ပးြခင်းနှင့်

ခတ်မီ

စက်ကိရိယာများကိ အသးြပုတတ် စရန် လ့ကျင့်ပညာ ပးြခင်း၊
( ဂ)

အ သးစားနှင့်

အလတ်စား

စချိန်စညန်းဆိင်ရာ

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများမှ

ဝန် ဆာင်မများအား

အရည်အ သွးနှင့်

အလွယ်တကူရရှိ စရန်နှင့်

စျးကွက်လအပ်
ိ ချက်အတိင်း နည်းပညာသစ်များြဖင့် ထတ်လပ်နိင်ရန် SME
များနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးကိ ြမင့်တင် ပးြခင်း၊
(ဃ) အစိးရဌာနများနှင့် ပဂ္ဂလက
ိ
အဖွဲ့အစည်းများအ ကား နည်းပညာ ပူး ပါင်း
ဖလှယ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(င)

ထိက်တန် သာ ချီး ြမာက်မများ စီစဉ် ပးြခင်းြဖင့် လူ့စွမ်းအားအရင်း အြမစ်
ဖွ့ ဖိုး ရးနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမစွမ်းရည် ြမင့်တင် ပးြခင်း၊

(စ)

သ တသနလပ်ငန်းများမှ ရရှိလာသည့် နည်းပညာသစ်များကိ စီးပွား

ြဖစ်ထတ်လပ်မတွင် အသးြပုနိင် ရးအတွက် အ ထာက်အပ့များ ပး
ြခင်း၊

Information
17.

The following means may be carried out for the availability of

information concerned with SME development easily and smoothly –

၁၀

(a)

Facilitating information related to the market, technology and
investment through network system and providing awareness;

(b)

Facilitating to disseminate the information with wide
coverage;

(c)

Supporting to obtain facts and figures easily related to
international market informations, local and foreign transport
information

and

product

standardization,

international

financial situation at the information centres, SMEs agency
and its branch offices;

Human Resources
18.

Those who work in SMEs ranging from unskilled labor to

management level are playing in crucial role for those businesses to be
sustainable and prosper. The followings shall be carried out to promote
human resources and innovation for the development of SMEs –
(a)

Providing research and development funds by the government
to

university,

college,

training

centers

and

research

departments;
(b)
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Providing facilities for cooperation in research;

သတင်းအချက်အလက်
၁၇။

အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်း ဖွ့ ဖိုးတိးတက်မနှင့် သက်ဆိင်

သတင်းအချက်အလက်များကိ

လွယ်ကူ ချာ မွ့စွာ

နည်းလမ်းများြဖင့် တိးြမင့် ဆာင်ရွက်နိင်သည် -

ရရှိ စ ရးအတွက်

သာ

အာက်ပါ

(က)

ဈးကွက်ဆိင်ရာ၊

နည်းပညာဆိင်ရာနှင့်

အချက်အလက်များ

ရင်းနှီးြမုပ်နှမဆိင်ရာ

လွယ်ကူစွာရရှိ ရးအတွက်

သတင်း

ကွန်ရက်စနစ်များြဖင့်

ပ့ပိး ဆာင်ရွက် ပး ြခင်းနှင့် အသိပညာ ပးြခင်း၊
( ခ) သတင်း

အချက်အလက်များကိ

သတင်းမီဒီယာများ

မှတစ်ဆင့်

ကျယ်

ကျယ်ြပန့်ြပန့် ထတ်ြပန် ရးအတွက် ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊
( ဂ ) သတင်း အချက်အလက်ဌာနများ၊ အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရး
လပ်ငန်း အဂျင်စီရးနှင့်ရးခွဲများ၊ အဂျင်စီတိ့တွင် သွင်းကန် ထတ်ကန် များနှင့်
ပတ်သက်သည့်

နိင်ငတကာ

ဈးကွက်သတင်းများ၊

ြပည်တွင်း၊

ြပည်ပ

သယ်ယူပိ့ ဆာင် ရးဆိင်ရာ သတင်း အချက်အလက်များ၊ ကန် ပစ္စည်းဆိင်ရာ
စနန်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ နိင်ငတကာ ငွ ကး အ ြခ အ နများကိစစည်း ပီး
အချက်အလက်များ

လွယက
် ူလျင်ြမန်စွာ

ရရှိ ရး

အတွက်

ပ့ပိး ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊
လူစ
့ မ
ွ း် အားအရင်းအြမစ်
၁၈။

အ သးစားနှင့်

အလတ်စား

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများတွင်

လပ်ကိင် န သာ

အ ြခခလပ်သားများမှအစ အပ်ချုပ်မပိင်း စီမခန့်ခွဲသူများသည် အဆိပါစီးပွား ရး လပ်ငန်းများ
ဖွ့ ဖိုးတိးတက်ရှင်သန်ရပ်တည် ရးအတွက်
က

တွင်ပါဝင် နပါသည်။

တိးတက် ရးအတွက်

အ သးစားနှင့်

အဓိကအ ရး ကီး သာ
အလတ်စား

လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်နှင့်

အခန်း

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ

ဖွ့ ဖိုး

တီထွင်ဖန်တးီ နိင်မစွမ်းရည်ကိ

အာက်ပါအတိင်း ပ့ပိးြမင့်တင် ပးရမည်(က) နိင်င တာ်အစိးရမှ

တက္ကသိလ်၊

သ တသနဌာနများသိ့

ကာလိပ၊်

သင်တန်း ကျာင်းများ၊

သ တသနနှင့်ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရး

ရန်ပ ငွများ

ထာက်ပ့ြခင်း၊
(ခ)

သ တသနလပ်ငန်းများ

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင်မည့်

အ ထာက်အကူ

ြပုပစ္စည်းမျာကိ ထာက်ပ့ ပးြခင်း၊

(c)

Encouraging increased performance of entrepreneurs through
awareness, skilled trainings and special rights;

(d)

Supporting with intellectual property rights;

(e)

Enabling to open domestic or international private technical
schools, technological institutes and have a system for
students who graduate from these institutions eligible to study
at university level and the availability of skilled workers
required by SMEs;

၁၁

(f)

Enhancing the establishment of vocational training schools
for the human resource development including the trainings
on standardization and trade;

(g)

To cooperate with international organizations for training on
standardization and trading and to coordinate with these
organizations in order for the above mentioned internationally
recognized courses to be available locally.

Supporting for Market
19.

The following supports and programmes may be undertaken for

market promotion of SMEs –
(a)

Undertaking to enhance the competitiveness in the market;

(b)

Encouraging export-oriented businesses;

(c)

Educating SME owners to understand the international
practices and procedures;
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(d)

Facilitating in market penetration and obtaining market share;

( ဂ)

စွန့်ဦးတီထွင်သူများကိ

ပညာ ပး ဆွး နွးြခင်း၊

က မ်းကျင်မ

သင်တန်း

ပးြခင်းနှင့် အထူးအခွင့်အ ရး ပးြခင်းြဖင့် စွမ်းရည်တိးြမင့် စြခင်း၊
(ဃ) အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိင်ခွင့်စနစ်ြဖင့် ပ့ပးြခင်
ိ
း၊
( င)

ြပည်တွင်း၊ ြပည်ပ ပဂ္ဂလိကပိင် စက်မသင်တန်း ကျာင်း၊ စက်မသိပ္ပများ
ဖွင့်လှစ် စြခင်း၊ အဆိပါ သင်တန်း ကျာင်းများမှ
တက္ကသိလ်အဆင့်သိ့

အာင်ြမင် ပီးသူများ ကိ

ဆက်လက်တက် ရာက်နိင်သည့်

စနစ်

ထူ ထာင် ပးြခင်းနှင့် အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်း များမှ
လိအပ်သည့် က မ်းကျင်လပ်သားများရရှိ ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

( စ)

စချိန်စညန်းနှင့်ကန်သွယ်မဆိင်ရာ
အရင်းအြမစ်

သင်တန်းများအပါအဝင်

ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရးအတွက်

လူ့စွမ်းအား

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း

သင်တန်းများအား တိးြမင့်ဖွင့်လှစ် ပးြခင်း၊
(ဆ) အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း

သင်တန်းကာလအတွင်း

ပဂ္ဂလိကလပ်ငန်း/

ကမ္ပဏီများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ လက် တွ့ ကွင်းဆင်း လ့ကျင့် စြခင်း၊
လပ်ငန်း ဈးကွကအ
် ထာက်အကူ ပးြခင်း
၁၉။

အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၏ ဈးကွက်ြမင့်တင် ရး အတွက်

အာက်ပါအ ထာက်အပ့ အစီအစဉ်များ ဆာင်ရွက် ပးနိင်သည် (က)

ဈးကွက်ဆိင်ရာ

ယှဉ် ပိုင်နိင်မ

စွမ်း ဆာင်ရည်

ြမင့်မား ရးအတွက်

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ခ) ပိ့ကန်ဦးစား ပးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများကိ အား ပးြခင်း၊
(ဂ) နိင်ငတကာ လပ်ထးလပ်နည်းနှင့် စည်းမျဉ်းများကိ အ သးစားနှင့် အလတ်စား
စီးပွား ရးလပ်ငန်းရှင်များ နားလည် စရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဃ) နိင်ငတကာကန်ထတ်လပ်မ ကွင်းဆက်ကိ ချိတ်ဆက်မိ စမည့် စနန်း
သတ်မှတ်ချက်များ ဖာ် ဆာင် ရးစီစဉ် ပးြခင်းနှင့် ကန်သယ
ွ ် ရး
လွယက
် ူ ချာ မွ့ စ ရး ဆာင်ရက
ွ ် ပးြခင်း၊

(e)
(f)

Issuing smooth taxation and trade procedures
Relaxing or abolishing export import licensing system except
restricted goods according to national and international laws;

(g)

Developing technology that will promote the capacity of
product quality and services;

(h)

Arranging to enable the standards that can link global supply
chain and facilitating for ease trade;

(i)

Undertaking

market

research

in

cooperation

with

international organizations and development partners and
disseminating the results;

၁၂

Financial Resources
20.

The financial requirements SMEs may be carried out as follow –
(a)

Enable the loan with low interest rate required by SMEs;

(b)

Encouraging the establishment of business that is regarding to
venture capital

(c)

Providing recommendation to the banks which give out the
loan with loan stipulation system;

(d)

Identifying insurance related facts with the establishment of
Insurance Corporation and facilitating necessary insurance
services;

(e)

Providing awareness training of loan accessing and evaluating
the financial management;

(f)
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Evaluating and educating the use of loan correctly;

(င) လွယ်ကူ ချာ မွ့ သာ အ ကာက်ခွန်နှင့် ကန်သွယ်မ လပ်ထးလပ်နည်း များ
ထတ်ြပန်ြခင်း၊
(စ) ြပည်တွင်း

ြပည်ပ

ဥပ ဒများအရ

ကန့်သတ် သာ

ကန်ပစ္စညး် များမှအပ

အြခားပိ့ကန် သွင်းကန်များအတွက် လိင်စင်စနစ်များ ပယ်ဖျက်ြခင်း သိ့မဟတ်
ြဖ လျာ့ ပးြခင်း၊
(ဆ) ထတ်ကန် အရည်အ သွးနှင့် ဝန် ဆာင်မစွမ်းရည်ကိ အဆင့်ြမင့်တင် သည့်
နည်းပညာများ ဖာ်ထတ် ဆာင်ရွကြ် ခင်း၊
(ဇ)

ဒသတွင်းနှင့် နိင်ငတကာအဆင့် ထတ်လပ်မကွင်းဆက်တွင် ပါဝင် နိင်ရန်
ပ့ပိး ပးြခင်း၊

(ဈ) နိင်ငတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊

မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်

ပူး ပါင်း၍

စျးကွက်ဆိင်ရာ သ တသနများ ဆာင်ရွက် ပးြခင်းနှင့် ြဖန့် ဝြခင်း၊
ငွ ကးအရင်းအြမစ်
၂၀။

အ သးစားနှင့်

အလတ်စား

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၏

ငွ ကးဆိင်ရာ

လိအပ်

ချက်များကိ အာက်ပါနည်းလမ်းများြဖင့် ြမင့်တင် ဆာင်ရွက် ပးနိင်သည် (က) အ သးစားနှင့်

အလတ်စား

န သာ ချး ငွအတွက်

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများအတွက်

သက်သာ သာ

အတိးနန်းများြဖင့်

လိအပ်
ရရှိ စရန်

ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊
(ခ)

Venture Capital ဆိင်ရာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ထူ ထာင်နိင် ရး
အတွက် အား ပးြမင့်တင်ြခင်း၊

(ဂ)

ငွ ချးနိင်မအဆင့်

သတ်မှတ် ရးစနစ်ကိ

အသးြပု ပီး

ငွ ချးမည့်

ဘဏ်များသိ့ ထာက်ခချက် ပးြခင်း၊
(ဃ) အာမခ ကာ်ပိ ရးရှငး်

တည် ထာင်၍

အာမခအချက်အလက်များ

စိစစ်

ပးြခင်းနှင့် လိအပ်သည့်အာမခလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊
(င)

ချး ငွရယူမဆိင်ရာ အသိပညာ ပးသင်တန်းများနှင့်

ငွ ကးစီးဆင်း မ

စီမခန့်ခွဲ ရးဆိင်ရာ က မ်းကျင်မသင်တန်းများ ပးြခင်း၊
(စ)

ချး ငွကိ မှန်ကန်စွာအသးြပု ရး ပညာ ပး ရးနှင့် စိစစ်ြခင်း၊

Appropriate Taxation and Procedures

၁၃

21.

Tax relief and exemption may be placed in line with the following

legal procedures for the development of SMEs and increasing their
competitiveness –
(a)

Giving tax relief for the business enterprises that trying to
produce new product, producing new product through
research, producing finished product with by-products and
wastes; modifying the factor for the effective and efficient use
of energy;

(b)

Giving long term relief and exemption for SMEs which
include in the priority list which establish in the least
economic development areas;

(c)

Granting tax relief and exemption for SMEs which establish
in developed economic area in line with the expression
contained in SME Development Law;

(d)

Granting profit tax exemption on SMEs with appropriate
recover duration which that suffered enormous losses due to
natural disasters ;

(e)

Prescribing simple taxation procedures and providing
trainings on taxation and dissemination of information;
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သင့် လျာ် သာအခွနအ
် ကာက်နင
ှ လ
့် ပ်ထးလပ်နည်းများ

၂၁။

အ သးစားနှင့်

အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ

ယှဉ် ပိုင်နိင်စွမ်းရည်ရှိ စရန်အတွက်
ဥပ ဒလပ်ထး

အခွန် လ ာ့ ပါ့ြခင်းနှင့်

လပ်နည်းများနှင့်အညီ

ဖွ့ ဖိုးတိးတက် စရန်နှင့်
ကင်းလွတ်ခွင့်ြပုြခင်း

တိ့ကိ

သက်ဆိင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်

ညိနင်း

ဆာင်ရွက် ပးနိင်သည် (က) ကန်ပစ္စည်းအသစ်ထတ်လပ်ရန်
တီထွင်ဆန်းသစ် သာ
ပစ္စညး် များနှင့်

ကိုးပမ်းြခင်း၊

သ တသနြပု ပီး၊

ကန်ပစ္စညး် အသစ်ထတ်လပ်ြခင်း၊

အ လအလွငပ
့် စ္စညး် များမှ

ဘးထွက်

ကန် ချာထတ်လပ်ြခင်း၊

စွမ်းအင် ခ တာ ရးနှင့် အကျိုးရှိစွာ အသးချ ရးအတွက် အလပ်ရ အတွင်း
ြပုြပင် ြပာင်းလဲြခင်းစသည့်

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများအတွက်

အခွန်သက်သာခွင့် ပးြခင်း၊
(ခ)

စီးပွား ရး ဖွ့ ဖိုးတိးတက်မ

နာက်ကျ န သာ ဒသ၌ တည် ထာင်

သာ

ဦးစား ပးစာရင်းဝင် အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရး လပ်ငန်းများအား
ကန်ထတ်လပ်မစတင်သည့် န့မှ ကာလရှည် အထူး သက်သာခွင့် (သိ့မဟတ်)
ကင်းလွတ်ခွင့် ပးြခင်း၊
(ဂ)

SME

ဥ ပဒပါ

ြပ ာန်းချက်များအတိင်း

အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်

သက်သာခွင့်များကိ စီးပွား ရး ဖွ့ ဖိုး သာ ဒသများ၌ တည် ထာင် ထား သာ
အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများအား ခစားခွင့်ြပုြခင်း၊
(ဃ) သဘာဝ
အလတ်စား

ဘးအန္တရာယ် ကာင့်

ပျက်စီးဆးရးမရှိ သာ

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ

အ သးစားနှင့်

သင့် လျာ်သည့်ကာလအထိ

အြမတ်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ြပုြခင်း၊
( င)

လွယက
် ူ ချာ မွ့ သာ အ ကာက်ခန
ွ လ
် ပ်ထး လပ်နည်းများ ချမှတ်

ပးြခင်း၊

အ ကာက်ခန
ွ ဆ
် င်
ိ ရာ

သတင်း

သင်တန်းများပိ့ချြခင်းနှင့်

အချက်အလက်များအား ထတ်ြပန် ပးြခင်း၊

Legal and Regulatory Framework
22.

It may be facilitated in order to apply easy and simple procedures

and systems for the operation of SMEs which are related to government
departments and for convenient –
(a)

Simplifying the procedures and practices;

၁၄

(b)

Facilitating businesses by providing One Stop Service Centre
(OSSC) in regional level;

(c)

Facilitating for the availability of necessary information
through online service and information centers;

(d)

Providing mobile services for the convenience of the
enterprises;

(e)

Supporting innovative SMEs by laying down patent rights,
intellectual property rights, laying down laws and regulations
for the registration of trademark;

Institution and Cluster Development
23.

The following shall be undertaken to become having strength of

supporting institutions and clusters for SME development –
(a)

Establishing national level, regional or state level and local
level institutions that are delegated with clear regulatory
framework and authority;

(b)

Cooperating
institutions;
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with

existing

government

and

private

ဥပ ဒနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းမူ ဘာင်
၂၂။

အစိးရဌာနများနှင့်

ဆက်စပ်လပ် ဆာင်ရသည့်

အ သးစားနှင့်

အလတ်စား

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၏ လပ်ငန်းလပ် ဆာင်မ ရှင်းလင်းလွယက
် ူ သာစနစ်များ ကျင့် သး
လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်သွားရန်၊ အဆင် ြပ ချာ မွ့ စရန် ဆာင်ရွက် ပးနိင်သည် (က) လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်

လပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်အား

လွယ်ကူသည့်

စနစ်ြဖစ် အာင် ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊
( ခ)

ဒသအလိက်

တစ် နရာတည်းဝန် ဆာင်မ ပးြခင်း

(OSSC)

ြဖင့်

လပ်ငန်းများ လွယ်ကူအဆင် ြပ စရန် ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊
( ဂ) အွန်လိင်း ဝန် ဆာင်မနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဌာနများြဖင့် လိအပ်

သာ

သတင်းအချက်အလက်များရရှိ အာင် ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊
(ဃ)

နရာအနှ့

ရွ့လျားဝန် ဆာင်မြဖင့် လပ်ငန်းများ လွယ်ကူအဆင် ြပ

စရန်

ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊
( င ) မူပိင်ခွင့်

(Patent

Right)၊

(Intellectual

အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိင်ခွင့်

Property)

နှင့်

ကန်ပစ္စည်းအမှတ်တဆိပ်(Trademark)များ

မှတ်ပတင်

ဥပ ဒနှင့်

တီထွင်

နည်းဥပ ဒများ

အ သးစားနှင့်

ချမှတ် ပး ပီး

အလတ်စား

နိင် ရးအတွက်
ဆန်းသစ်နိင် သာ

စီးပွား ရးလပ်ငန်း

များအား

အ ထာက်အပ့များ ပးြခင်း၊
အဖွအ
့ဲ စည်းနှင့် လပ်ငန်းတူအစအဖွမ
့ဲ ျား ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရး
၂၃။

အ သးစားနှင့်

အလတ်စားစီးပွား ရး

လပ်ငန်းများ

ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရးအတွက်

ထာက်ပ့ ပး သာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လပ်ငန်းတူအစအဖွဲ့များ ပိမိခိင်မာ တာင့်တင်း လာ စရန်
အာက်ပါတိ့ကိ ဆာင်ရွက် ပးရမည်(က) တိကျြပတ်သား သာ
အပ်နှင်းထားသည့်
ြပည်နယ်အဆင့်နှင့်

စည်းမျဉ်းမူ ဘာင်များနှင့်
အမျိုးသားအဆင့်၊
ဒသဆိင်ရာအဆင့်

လပ်ပိင်ခွင့်များခွဲ ဝ

တိင်း ဒသ ကီး
အဖွဲ့အစည်းများကိ

သိ့မဟတ်
ဖွဲ့စည်း

တည် ထာင် ပးြခင်း၊
(ခ)

လက်ရှိဖွဲ့စည်းထား သာ အစိးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပဂ္ဂလိက အဖွဲ့အစည်း များနှင့်
ဆက်သွယ်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(c)

Encouraging for linking and cooperation with local and
international non-government organizations;

၁၅

(d)

Cooperating each other between business associations for
growth and development of the SMEs and for increasing their
level of economic status;

(e)

Supporting

of

Union

Government

and

State/Region

Governments for the establishment of cluster based industrial
zones;
(f)

Enabling to link between local SME clusters and local and
international large scale enterprises;

(g)

Encouraging

Chamber

of

Commerce

and

business

associations to organize trainings for the establishment of
clusters and their participation as advisors in cluster
development;

Development of Rural Economy and Production
24.

The following supports shall be provided for the development of

rural enterprises and for the establishment and sustainability of
aforementioned enterprises and manufacturing enterprises –
(a)

Supporting technology and finance to produce value-added
products;

(b)

Enhancing the development of the production capacity of
agricultural sector and agro-based industries in rural area;

(c)
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Encouraging to practice ''One-village, one-product'' system;

(ဂ)

ြပည်တွင်း၊

ြပည်ပ

အစိးရမဟတ် သာ

အဖွဲ့အစည်းများနှင့်

ချိတ်ဆက်

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် တွန်းအား ပး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဃ) စီးပွား ရးလပ်ငန်းဆိင်ရာ အသင်းအဖွဲ့များသည် အ သးစားနှင့် အလတ်စား
စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ကီးထွားလာ စ ရး၊ ဖွ့ ဖိုး တိးတက် ရးနှင့်ယင်းတိ့၏
စီးပွား ရးအဆင့်အတန်းတိးတက်ြဖစ်ထွန်း

လာ စ ရးတိ့အတွက်

တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
( င)

လပ်ငန်းတူအစအဖွဲ့ စက်မဇန်များ တည် ထာင်နိင် ရးအတွက် တိင်း ဒသ ကီး
သိမ
့ ဟတ်

ြပည်နယ်အစိးရများနှင့်

ြပည် ထာင်စ

အစိးရမှ

ကူညီ ဆာင်ရက
ွ ် ပးြခင်း၊
( စ ) ြပည်တွင်း အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းတူ အစအဖွဲ့ များနှင့်
ြပည်တွင်း ြပည်ပ အ ကီးစားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများအား ချိတ်ဆက် ပးြခင်း၊
(ဆ) ကန်သည်

စက်မအသင်းချုပ်များ၊

စီးပွား ရး

အသင်းအဖွမ
့ဲ ျားအား

လပ်ငန်းတူအစအဖွ့ဲ ထူ ထာင် ရးဆိင်ရာ သင်တန်းများဖွင့်လှစ် စ၍ အဆိပါ
ထူ ထာင် ရးလပ်ငန်းများတွင် အ က ပးများအြဖစ် ပါဝင် စြခင်း၊
ကျးလက် ဒသ စီးပွား ရးနှင့် ကန်ထတ်လပ်ငန်းများ စနစ်တကျဖွ့ ဖိုး ရး
၂၄။

ကျးလက် ဒသ

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ

ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရးအတွက်

စီးပွား ရးနှင့် ကန်ထတ်လပ်ငန်းများ တည် ထာင်နိင် ရးနှင့်

အဆိပါ

ရရှည်တည်တ့ ရး အတွက်

အာက်ပါအတိင်း ပ့ပိး ပးရမည်(က) တန်ဖိးြမင့်

ထွက်ကန်များ

ထတ်လပ်နင်
ိ ရန်

နည်းပညာများနှင့်

ငွ ရး

ကး ရး ပ့ပိး ပးြခင်း၊
(ခ)

လယ်ယာစိက်ပျိုး ရးက
လယ်ယာစိက်ပျိုး ရး

၏ထတ်လပ်မစွမ်းအားနှင့်
အ ြခခစက်မလပ်ငန်းများ

ကျးလက် ဒသ
ဖွ့ ဖိုးတိးတက်

ရှိ
မကိ

ြမင့်တင် ပးြခင်း၊
( ဂ)

(d)
(e)

ကျးရွာတစ်ရာွ ထတ်ကန်တစ်မျိုး စနစ်ကျင့်သး ရးကိ အား ပး ကူညြီ ခင်း၊

Encourage for the development of cottage industry;
Assist in development of education, health, social, availability
of electricity, energy and transportation in rural areas.

Chapter (8)

၁၆

The Role of SMEs Agency
25.

The ministry supervising the sustainable development of SMEs will

need to establish SME agency quickly and shall carry out the following
functions and duties –
(a)

Registration of SMEs;

(b)

Provision of financial assistance;

(c)

Market analysis and information collection and support;

(d)

Human resource development;

(e)

Submission of the quarterly and annual progress report of
SMEs development activities from working committee to
central committee;

(f)

Analysis and reduction of weaknesses and gaps faced by
SMEs according to their nature;

(g)

Facilitation in providing non-financial services to SMEs to
attain increased financial assistance by coordinating with
concerned ministry, organizations, companies and banks;
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(ဃ) အိမ်တွင်းစက်မလက်မလပ်ငန်းများ ဖွ့ ဖိုး ရးအတွက် အား ပးကူညီ
ြခင်း၊
(င)

ကျးလက် ဒသများတွင်
ပညာ ရး၊
ကျန်းမာ ရး၊
လူမ ရး၊
လ ပ်စစ်မီးရရှိ ရး၊ စွမ်းအင်ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ် မ
လြခု ချာ မွ့ စ ရးဆိင်ရာများ တိးတက် စရန် ကူညီ ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊

အခန်း(၈)
အ သးစားနှငအ
့် လတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်း အဂျင်စ၏
ီ အခန်းက
၂၅။
အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ရရှည်ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရး ကိ
ကီး ကပ်
ဆာင်ရွက်မည့်
ဝန် ကီးဌာနအ နြဖင့်
လွတ်လပ်စွာ ဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိ သာ
အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်း
အဂျင်စီတစ်ရပ်အား အလျင်အြမန်
ဖွဲ့စည်းတည် ထာင်ရန်လိအပ် ပီး
အာက်ပါ
လပ်ငန်းတာဝန်များအား
အဓိကထား
ဆာင်ရွက်သွားရမည်(က) အ သးစားနှငအ
့် လတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ မှတ်ပတင်ြခင်း၊
(ခ)
(ဂ)

ငွ ကးအရင်းအနှီး ထာက်ပ့မများ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
ဈးကွက်
လ့လာသးသပ်ြခင်းနှင့်
စ ဆာင်းပ့ပိးြခင်း၊

သတင်းအချက်အလက်များ

(ဃ) လူ့စွမ်းအား အရင်းအြမစ်များ ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(င)

အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ
တိးြမင့် ရးဆိင်ရာ
လပ်ငန်း ဆာင်ရွကခ
် ျက်များအ ပ
အလိက်နှင့် နှစ်ပတ်လည် တိးတက်မအစီရင်ခစာကိ
မှတစ်ဆင့် ဗဟိ ကာ်မတီသိ့ တင်သွင်း ြခင်း၊

ဖွ့ ဖိုးတိးတက်မကိ
(၄)
လပတ်
လပ်ငန်း ကာ်မတီ

(စ)

အ သးစားနှင့်
အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ
လပ်ကိင်ရာတွင်
လပ်ငန်းသဘာဝအလိက် လက်ရှိ တွ့ ကု နရ သာ အားနည်းချက်များ နှင့်
ကွာဟချက်များကိ ဆန်းစစ်၍ လျာ့နည်း စြခင်း၊

(ဆ) သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကမ္ပဏီများ၊ ဘဏ်များနှင့်
ပူး ပါင်းလျက်
အ သးစားနှင့်
အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ
ငွ ကးမဟတ် သာ
ငွ ကး ထာက်ပ့မ
တိးြမင့်ရရှိ စရန်အတွက်
ဝန် ဆာင်မများကိ ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊

(h)

Collection of statistical data related with SMEs, checking it
step by step and, according to the definition, provision of
assistance for development;

၁၇

(i)

Connecting with international financial institutions and
development agencies, business associations, local and
international non-government organizations;

(j)

Close collaboration and negotiation with financial institutions
and obtaining advice to implement the development activities
for SMEs;

26.

Registration shall be carried out in line with the following systems –
(a)

Easy, quick and effective registration system;

(b)

Mobile registration system reaching existing SMEs in their
respective areas;

(c)

One-stop registration system where relevant department
representatives gather in one place and register all different
SMEs;

(d)

Online registration;

(e)

Exemption of licensing for enterprises except those that are
required to do so according to the existing law;

27.

The following activities shall be carried out for financial assistance

in cooperation with concerned departments –
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(a)

Microfinance;

(b)

Credit guarantee scheme;

(c)

Hire-purchase;

(d)

Two-step loan;

(ဇ) အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိင်သည့်
ကိနး် ဂဏန်းဆိင်ရာ စာရင်းများကိ ကာက်ယြူ ခင်း၊ အဆင်ဆ
့ င်စ
့ စ် ဆး
ြခင် း နှ င ် ့ အဓိ ပ ္ပ ာ ယ် ဖ ွ င ် ့ ဆ ိ ချက် အ ရဖွ ့ ဖိ ု း အာင် ဆာင် ရ ွ က ် ရ ာတွ င ်
အ ထာက်အကူ ပးြခင်း၊
(ဈ)

အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ငွ ကးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွ့ ဖိုး ရး အဂျင်စီ များ၊
စီးပွား ရးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ြပည်တွင်းနှင့် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ အစိးရ
မဟတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ြခင်း၊

(ည) အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရး နှင့်
တိးတက် ရးနည်းလမ်းများ
အ ကာင်အထည် ဖာ်ရန်အတွက်
ငွ ကးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးကပ်စွာပူး ပါင်း ညိနင်း ဆာင်ရွက် ြခင်း၊
အ ကဉာဏ်ရယူြခင်း၊
၂၆။

မှတ်ပတင်ြခင်းကိ အာက်ပါစနစ်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည်(က) လွယ်ကူြမန်ဆန် ပီး ထိ ရာက်မရှိ သာ မှတ်ပတင်ြခင်းစနစ်၊
( ခ)

တည်ရှိ ပီး အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများသိ့

နရာ

အ ရာက် သွား ရာက် ဆာင်ရွက် သာ နယ်လှည့် မှတ်ပတင်စနစ်၊
( ဂ)

အ သးစားနှင့်

အလတ်စား

တစ် နရာတည်းတွင်

စီးပွား ရးလပ်ငန်းလပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိ

သက်ဆိင်ရာဌာနကိယ်စားလှယ်များ

စစည်း၍

မှတ်ပတင် ပး သာစနစ်၊
(ဃ) အွန်လိင်းမှတ်ပတင်ြခင်း၊
(င)

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများအတွက်
ြပ ာန်းထား သာလပ်ငန်းများမှအပ

တည်ဆဲဥပ ဒတွင်

လိင်စင်ရယူရန်

အြခားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများအား

လိင်စင်ရယူရန် ကင်းလွတခ
် ွင့်ြပုြခင်း၊
၂၇။

ငွ ကးအရင်းအနှီး

ထာက်ပ့မများအတွက် သက်ဆိင်ရာဌာနများနှင့် ပူး ပါင်း ၍

အာက်ပါတိ့ကိ ဆာင်ရွက်ရမည်(က) အ သးစား ငွ ချးလပ်ငန်း၊
( ခ)
( ဂ)

ချး ငွအာမခစနစ်၊
စက်ပစ္စည်း ငှားဝယ်စနစ်၊

(ဃ) နှစ်ဆင့် ချး ငွစနစ်၊

(e)

Trade credit;

(f)

Invitation of entrepreneurs and investors

၁၈

28.

Market analysis, research and information collection shall be carried

out by coordinating with relevant organizations to support policy
formulation, market expansion and development of online trade system.
29.

Concerned ministries shall coordinate according to its sector in

implementing SME development activities in line with SMEs development
law and policies.

Chapter (9)
Private Sector and Associations
Private Sector
30.

Private sector shall carry out the following activities –
(a)

In SMEs sector, people with similar businesses,
manufacturing the same products are to coordinate, share
knowledge and experience and attempt to produce valueadded products together;

(b)

Creation of linkages between enterprises;

(c)

Participation and involvement for entrepreneurship;

(d)

Promotion of collaboration with research and development
departments for continuous development;

(e)
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Participation in public and private joint activities;

၂၈။

( င)

ကန်သွယ်အ ကးစနစ်၊

( စ)

စွန့်စားရင်းနှီးြမုပ်နှသူနှင့် အရင်းအနှီးမတည် ပးသူများ ဖိတ် ခ ြခင်း၊

မူဝါဒ ရးဆွဲြခင်း၊

စြခင်းတိ့ကိ

ဈးကွက်ချဲ့ထွင်ြခင်းနှင့်

အထာက်အကူြပု စရန်အတွက်

သန ဆာင်ရွက်ြခင်းနှင့်

အွန်လိင်းကန်သယ
ွ ်မစနစ်

ဖွ့ ဖိုး

စျးကွက် လ့လာသးသပ်ြခင်း၊

သတင်းအချက်အလက်များ

စ ဆာင်းပ့ပိးြခင်းကိ

သ တ

သက်ဆိင်ရာ

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည်။
၂၉။

အ သးစားနှင့်

အလတ်စား

မူဝါဒြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ
ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရးကိ
က

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရးဥပ ဒ၊

အ သးစားနှင့်

အလတ်စား

အ ကာင်အထည် ဖ ရာတွင်

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ

သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနများသည်

အလိက် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွကရ
် မည်။
အခန်း(၉)
ပဂ္ဂလက
ိ နှင့် အဖွအ
့ဲ စည်းများ

ပဂ္ဂလက
ိ က
၃၀။

ပဂ္ဂလိက က

သည် အာက်ပါတိ့ကိ ဆာင်ရွက်ရမည်-

(က) အ သးစားနှင့်
ထတ်ကန်

အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်း

အမျိုးအစားတူညီ သာ

အ တွ့အ ကုများနှင့်

က

တွင်

လပ်ငန်းတူ၊

လပ်ငန်းရှင်များပူး ပါင်း၍

အသိပညာများဖလှယ်ြခင်း၊

လပ်ငန်း

တွဲဘက်၍

တန်ဘိး

ြမင့်ထတ်ကန်များ ထွက်ရိှ ရး ကိုးပမ်းြခင်း၊
(ခ)

လပ်ငန်းအချင်းချင်း

အြပန်အလှန်ချိတ်ဆက်

ဆာင်ရွက်နိင် ရး

အတွက်စီမြခင်း၊
(ဂ)

စွန့်ဦးတီထွင်မများအတွက် ပူး ပါင်းပါဝင် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

(ဃ) မိမိလပ်ငန်း

အစဉ်တိးတက် န စ ရးအတွက်

သ တသနနှင့်

ဖွ့ ဖိုး ရး

ဌာနများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မကိ ြမင့်တင် စြခင်း၊
(င)

အစိးရနှင့်

ပဂ္ဂလိက

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်သည့်

လပ်ငန်းများတွင်

ပါဝင်

ဆာင်ရွက် ြခင်း၊

Private Business Associations

၁၉

31.

To develop SMEs, the established business related private

organizations from all industries and sectors shall carry out the following
activities –
(a)

Business related private organizations to facilitate willingly to
provide related support such as technology, trade, market
penetration, production process, research and innovation,
entrepreneurship and such;

(b)

To give advice on behalf of businesses owners in formation
of law, framework and policies for Myanmar economic
sector;

(c)

To provide necessary advice and assistance in upgrading the
infrastructure;

(d)

To coordinate and negotiate with the government to improve
the land ownership and its related laws;

(e)

To share management subjects and technology through
seminars, workshops, trainings and expo;

(f)

To publish the market situation and information in a timely
manner and assist in expansion of market both locally and
internationally;

(g)

To coordinate and assist in obtaining financial capital which
is the main requirement for SMEs;

(h)

To coordinate and facilitate in standardization of products and
services of SMEs;
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စီးပွား ရးဆိင်ရာပဂ္ဂလက
ိ အဖွအ
့ဲ စည်းများ
၃၁။

အ သးစားနှင့်

ြမန်မာနိင်ငတွင်

အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ

ဖွဲ့စည်းထူ ထာင်ထား ပီးြဖစ်သည့်

ဖွ့ ဖိုးတိးတက်ရန်အတွက်

လပ်ငန်းစ၊

က

စမှ

စီးပွား ရး

ဆိင်ရာပဂ္ဂလက
ိ အဖွဲ့အစည်းများသည် အာက်ပါတိ့ကိ ဆာင်ရွက်ရမည်(က) စီးပွား ရးဆိင်ရာ ပဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများသည် ၎င်းတိ့နှင့် သက်ဆိင် သည့်
နည်းပညာ၊ ကန်သွယ်မ၊ ဈးကွက်ထိး ဖာက် ရး၊ ကန် ထတ်လပ်မနည်းစဉ်၊
သ တသန

နှင့်

တီထွင်မ၊

စွန့်ဦးတီထွင်မစသည့်

အကူအညီများကိ

ပးနိင် ရးအတွက် လိလား စွာ ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊
(ခ)

ြမန်မာနိင်င

စီးပွား ရးက

အတွက်

ဥပ ဒ၊

နည်းဥပ ဒနှင့်

မူဝါဒများ

ချမှတ်ရာတွင် လပ်ငန်းရှငမ
် ျားအား ကိယ်စားြပု၍ အ ကဉာဏ်များ ပးြခင်း၊
(ဂ)

အ ြခခ

အ ဆာက်အအများ

အဆင့်ြမင့်တင်ရာတွင်

လိအပ် သာ

အ ကဉာဏ်များ ပးြခင်းနှင့် ကူညီပ့ပိး ပးြခင်း၊
( ဃ ) ြမ နရာပိင်ဆိင်ခွင့်နှင့်

ပိင်ဆိင်ခွင့်ဥပ ဒများ

တိးတက်လာ စရန်

အစိးရအဖွဲ့နှင့် တိင်ပင်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(င)

ဆွး နွး ဟာ ြပာပွဲများ၊

အလပ်ရ ဆွး နွးပွဲများ၊

ကန်ပစ္စည်းြပပွဲများမှတစ်ဆင့်

စီမခန့်ခွဲမဆိင်ရာ

သင်တန်းများနှင့်

ပညာရပ်များနှင့်

နည်း

ပညာများကိ မ ဝ ပးြခင်း၊
(စ)

ဈးကွက်အ ြခအ နနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိ အချိန်နှင့် တစ် ြပးညီ
ထတ်ြပန် ပးြခင်းနှင့် ြပည်တွင်းြပည်ပ ဈးကွက်တိးချဲ့ လပ်ကိင်နိင် ရးကူညီ
ပးြခင်း၊

(ဆ) အ သးစားနှင့်

အလတ်စား

လိအပ်ချက်တစ်ခြဖစ် သာ

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများအတွက်
ငွ ကးအရင်းအနှီးရရှိနိင် ရး

အဓိက
ပူး ပါင်း

ကူညီ ဆာင်ရက
ွ ် ပးြခင်း၊
(ဇ)

အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၏ ထတ်ကန် များနှင့်
ဝန် ဆာင်မများအတွက်

စချိန်စညန်းသတ်မှတ် ပးနိင် ရး

အတွက်

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွကြ် ခင်း၊

(i)

To assist in required technology transfer to local SMEs by
organizing business match making events;

(j)

To encourage and assist for the emergence of responsible
social activities;

၂၀

(k)

To link and facilitate to source technology, financial loans
and

human

resource

development

from

international

organizations for manufacturing of high quality products
Chapter (10)
Determination of Procedures for SMEs Development
32.

The following activities will be required to implement the

procedures according to each sector –
(a)

Establishing SME development agency and agency branches;

(b)

One stop service department to coordinate with regional
authorities, branch offices of associations to deliver service to
SMEs spontaneously;

(c)

Issuing license to different SMEs in one place;

(d)

Coordination with concerned authorities, departments to
improve basic infrastructure for SMEs;

(e)

Encouraging in collective action on production of cluster;

(f)

Upgrading vocational and science schools and invite
international industrial science and vocational schools for
investment to develop human resources and to get more
skilled labor;
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(စျ)

လပ်ငန်းတူ တွ့ဆပွဲများ ကျင်းပ ပးြခင်းြဖင့် ြပည်တွင်း
အလတ်စား
စီးပွား ရးလပ်ငန်းများသိ့
လိအပ် သာ
လဲ ြပာင်း ပးနိင် အာင် ကူညီ ပးြခင်း၊

(ည) တာဝန်သိ လူမ ရး ဆာင်ရွက်ချက်များ
ကူညီ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊

အ သးစားနှင့်
နည်းပညာများ

ြဖစ်ထွနး် လာ အာင်

တိက်တွန်း

( ဋ)

အရည်အ သွးြမင့်
ထတ်ကန်များ
ထတ်လပ်နိင် ရးအတွက်
ြပည်ပ
စီးပွား ရးအဖွအ
ဲ့ စည်းများထမှ
နည်းပညာ၊
ချး ငွအ ထာက်အပ့နှင့်
လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်
ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရးတိ့
ရရှိနိင်ရန်
ချိတ်ဆက်
ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊
အခန်း(၁၀)

အ သးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရးအတွက်
ဆာင်ရက
ွ ရ
် မည်လ
့ ပ်ငန်းအဆင်မ
့ ျား သတ်မတ
ှ ြ် ခင်း
၃၂။

လပ်ငန်းက

အလိက်

လပ်ငန်းအဆင့်များ

သတ်မှတ် ဆာင်ရွက်သွားရန်

အာက်ပါအချက်များ လိအပ်မည်ြဖစ်ပါသည်(က) အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်း ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရး
နှင့် အဂျင်စီ ရးခွဲများတည် ထာင်ြခင်း၊
(ခ)

အဂျင်စီ

အ သးစားနှင့်
အလတ်စား
စီးပွား ရးလပ်ငန်းများကိ
ချာ မွ့စွာ
ဝန် ဆာင်မ ပးနိင် ရးအတွက်
တစ် နရာတည်းတွင်
ဝန် ဆာင်မ
ပး သာဌာနများမှ
ဒသအာဏာပိင်၊
အသင်းအဖွဲ့ရးခွဲများနှင့်
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွကြ် ခင်း၊

(ဂ) အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရး လပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိ တစ် နရာ
တည်းတွင် လိင်စင်ထတ် ပးနိင် ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဃ) အ သးစားနှင့်
အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများအတွက်
လိအပ် သာ
အ ြခခအ ဆာက်အအများကိ
သက်ဆိင်ရာ ဒသအာဏာပိင်များ၊
ဌာန
ဆိင်ရာများနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(င)

လပ်ငန်းတူအစအဖွဲ့များစ ပါင်းထတ်လပ် ရးကိအား ပးြမင့်တင်ြခင်း၊

(စ)

လူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဖွ့ ဖိုးတိးတက် စရန်နှင့်
က မ်းကျင်လပ်သား
ပိမိရရှိ စရန် စက်မသက် မွးနှင့် သိပ္ပ ကျာင်းများအား အဆင့်ြမင့် တင်ြခင်းနှင့်
နိင်ငြခားစက်မသိပ္ပနှင့်
သက် မွး ကျာင်းများအား
ရင်းနှီး
ြမုပ်နှရန်ဖိတ် ခ ြခင်း၊

(g)

Recording,

maintaining

and

dissemination

of

SMEs

information with online system;
(h)

Publishing the list of export/import which need permission
from Custom Department and to establish an online tax
payment system;

(i)

Enhancing the port clearance and custom duty matters by
promoting the establishment of custom service compayies;

၂၁

Chapter (11)
The prioritized business enterprises
33.

The following businesses shall be given priority with short-term,

long-term plan to successfully achieve the aim of the policy –

34.
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(a)

Value added products industries

(b)

Industries which promotes job creation

(c)

Business support industries

(d)

Industries which promote innovation

(e)

Import substitutes and export promotion industries

The prioritized industries in the short-term are as follow –
(a)

Food, fishery and marine products;

(b)

Fruits, flowers which are upgraded to international standard;

(c)

Labor intensive industries;

(d)

Value-added products manufacturing industry;

(ဆ) အ သးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၏ သတင်းအချက်
အလက်များကိ အွန်လိင်းစနစ်ြဖင့် မှတ်တမ်းတင်ထိန်းသိမ်းြခင်းနှင့်
ြဖန့် ဝြခင်း၊
(ဇ)

အ ကာက်ခွန်ဌာနမှ ခွင့်ြပုချက်ရယူရန် လိအပ် သာ
ပစ္စည်းများစာရင်းကိ
ထတ်ြပန် ပးြခင်းနှင့်
အွန်လိင်း
ပးသည့်စနစ်ကိ တည် ထာင် ပးြခင်း၊

(ဈ)

အ ကာက်ခန
ွ ဆ
် င်
ိ ရာ
အကျိုး ဆာင်ကမ္ပဏမ
ီ ျား
အား ပးြမင့တ
် င်၍
ဆိပ်ကမ်းရှငး် လင်း ရးနှင့်
လပ်ငန်းများကိ ပိမိလျင်ြမန် စြခင်း၊

ပိ့ကန်သွင်းကန်
အ ကာက်ခွန်

တည် ထာင်ြခင်းကိ
အ ကာက်ခွန်ဆိင်ရာ

အခန်း(၁၁)
ဦးစား ပး ဆာင်ရက
ွ သ
် င်သ
့ ည်စ
့ းီ ပွား ရးလပ်ငန်းများ
၃၃။

မူဝါဒ၏ ရည်မှန်းချက် အာင်ြမင် စရန်အတွက် အာက်ပါ စီးပွား ရး လပ်ငန်းများကိ

ဦးစား ပးလျက် ရတိ၊ ရရှည် စီမကိန်းများြဖင့် ဆာင်ရွက်ရမည်(က) တန်ဖိးြမင့် ထတ်ကန်စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၊
( ခ)

အလပ်အကိင် ပ ထွန်း ရးကိ အား ပး သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၊

( ဂ)

အ ထာက်အကူြပုစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၊

(ဃ) ဆန်းသစ်တီထွင်မကိ အား ပး သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၊
( င)

သွင်းကန် အစားထိး ရးနှင့် ပိ့ကန်ြမင့်တင် ရးဆိင်ရာ စီးပွား ရး

လပ်ငန်း များ၊
၃၄။

ရတိဦးစား ပး

ဆာင်ရွက် ပးသင့်သည့်လပ်ငန်းများမှာ

အာက်ပါအတိင်း

ြဖစ်ပါသည်(က) စား သာက်ကန်၊သားငါးနှင့် ရထွကက
် န်ပစ္စည်း စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊
( ခ)

ဥယျာဉ်ြခထွက်သီးနှနှင့် ပန်းမာလ်များအား
ြမင့်တင်ြခင်း လပ်ငန်းများ၊

(ဂ)

လပ်အားအ ြခြပု စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊

နိင်ငတကာအဆင့်မှီ

အဆင့်

(ဃ) တန်ဖိးြမင့် ထတ်ကန်ပစ္စည်းများ ထတ်လပ်သည့် စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊

(e)

Farming, agricultural equipment and related products
manufacturing industries;

(f)

Hotel and tourism industries;

(g)

Distribution and transportation industries;

၂၂

(h)

Gems and jewellery production industries;

(i)

Construction, construction related products manufacturing
industries;

(j)

Industrial, electrical and electronics related industries;

(k)

Art, handicrafts and Myanmar cultural based service
industries;

(l)

Printing and publishing;

(m)

Renewable energy production (hydro power energy, tidal
energy, wind energy and solar energy);

(n)
35.

Information and technology related industries;

The prioritized industries in the long-term are as follow –
(a)

Value-added food production industries;

(b)

Renewable energy production industries (hydro power
energy, geothermal energy, solar energy)

(c)

Farming vehicle, machinery and equipment production
businesses;
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(d)

Agriculture used fertilizer production business;

(e)

Machinery and spare parts production;

(f)

Electrical and electronics production businesses;

(g)

Motor vehicle parts production businesses;

(h)

Industrial raw materials production businesses;

(င)

လယ်ယာကိင်းက န်းလပ်ငန်း၊ လယ်ယာသးကိရိယာနှင့် ဆက်စပ်

ပစ္စည်းထတ်လပ်မ စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊
(စ)

ဟိတယ်နှင့် ခရီးသွားလပ်ငန်း၊

(ဆ) ကန်စည်ြဖန်ြ့ ဖူး ရးနှင့် ထာက်ပ့ပိ့ ဆာင် ရးစီးပွား ရးလပ်ငန်း၊
(ဇ)

ကျာက်မျက်နင
ှ ့် လက်ဝတ်ရတနာ ထတ်လပ်မစီးပွား ရးလပ်ငန်း၊

(ဈ)

ဆာက်လပ် ရး လပ်ငန်း၊

ဆာက်လပ် ရး လပ်ငန်းသးပစ္စည်း ထတ်လပ်မ

စီးပွား ရးလပ်ငန်း၊
(ည) စက်မ၊ လ ပ်စစ်နှင့် အီလက်ထ ရာနစ်ဝန် ဆာင်မဆိင်ရာ စီးပွား ရး လပ်ငန်း၊
(ဋ)

အနပညာလပ်ငန်းများ၊

လက်မလပ်ငန်းများနှင့်

ြမန်မာ့ယဉ် ကျးမ

အ ြခခ သာ ဝန် ဆာင်မလပ်ငန်း၊
(ဌ)

ပနှိပ်ထတ် ဝြခင်းလပ်ငန်း၊

( ဍ)

ြပန်လည် ြပည့် ဖိုး မဲစွမ်းအင် ထတ်လပ်မလပ်ငန်း၊ ( ရအားစွမ်းအင်၊ ဒီ ရ
စွမ်းအင်၊ လစွမ်းအင်၊ နစွမ်းအင်)

(ဎ)
၃၅။

သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဆိင်ရာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၊

ရရှည် ဆာင်ရွက် ပးသင့်သည့်လပ်ငန်းများမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါ သည်(က) တန်ဖိးြမင့် စား သာက်ကန်ထတ်လပ် သာ စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၊
( ခ)

ြပန်လည်ြပည့် ဖိုး မဲစွမ်းအင် ထတ်လပ်မလပ်ငန်း( ရအားစွမ်းအင်၊ ကမ္ဘာ ြမ
အပူစွမ်းအင်၊ နစွမ်းအင်)၊

(ဂ)

လယ်ယာသးယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းနှင့်ကိရိယာများ ထတ်လပ်မလပ်ငန်း၊

(ဃ) စိက်ပျိုး ရးလပ်ငန်းသး ဓာတ် ြမ သဇာ ထတ်လပ်မလပ်ငန်း၊
( င)

စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ထတ်လပ်မလပ်ငန်း၊

(စ)

လ ပ်စစ်နှင့် အီလက်ထ ရာနစ်ပစ္စည်း ထတ်လပ်မလပ်ငန်း၊

(ဆ)

မာ် တာ်ယာဉ်အစိတ်အပိင်းများထတ်လပ်မလပ်ငန်း၊

( ဇ)

စက်မကန် ကမ်းပစ္စည်းထတ်လပ်မလပ်ငန်း၊

(i)

Minerals and petroleum production;

(j)

Pharmaceutical production;

(k)

Consumer goods and household goods production;

(l)

Information and technology

၂၃

Chapter (12)
Policy Analysis and Evaluation
36.

The following policy analysis and evaluation activities which can

support the development of SMEs shall be carried out –
(a)

Undertaking policy analysis and evaluation with the
responsibility of evaluation and reporting body;

(b)

Undertaking necessary analysis and amending existing
situations of SMEs, their requirements, difficulties and socioeconomic impact, and further proposing;

(c)

Proposing

of

comparative

analysis

on

regional

and

international policies which relevant to the local SMEs;
(d)

Informing concerned departments including SMEs agency
and coordinating with them in order to implement the
approved policy related results;

(e)

Collaborating

with

international

organizations

and

development partners for the improvement of technical
knowhow on policy matters in order to undertake policy
analysis and evaluation;
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(ဈ)
(ည)

ဓာတ်သတ္တုနှင့် ရနထွက်ပစ္စည်းထတ်လပ်မလပ်ငန်း၊
ဆးဝါးထတ်လပ် ရးလပ်ငန်း၊

( ဋ)

လူသးကန်နှင့် အိမ်သးကန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ထတ်လပ်မလပ်ငန်း၊

( ဌ)

သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဆိင်ရာစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၊
အခန်း(၁၂)
မူဝါဒစိစစ်ြခင်းနှငအ
့် ကဲြဖတ်သးသပ်ြခင်း

၃၆။

အ သးစားနှင့်

အ ထာက်အကူြဖစ် စမည့်

အလတ်စား

စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ

အာက် ဖာ်ြပပါ

မူဝါဒစိစစ်ြခင်းနှင့်

ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရးအတွက်
အကဲြဖတ်သးသပ်ြခင်း

လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်မည် (က) မူဝါဒ စိစစ်ြခင်းနှင့် အကဲြဖတ်ြခင်းများကိ လပ်ငန်းသးသပ် အစီရင်ခ ရးအဖွဲ့၏
အစီအစဉ်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ခ)

အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၏ ပကတိ အ ြခအ နများ၊
လိအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများ၊ လူမစီးပွား ရး အ ပ သက် ရာက်မများကိ
လ့လာဆန်းစစ်၍ အကဲြဖတ်သးသပ်ြခင်း နှင့် မူဝါဒအား လိအပ်သလိ
ြပင်ဆင် ရးဆွ၊ဲ အဆိြပုတင်ြပြခင်း၊

(ဂ) ြပည်တွင်း အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၏
အ ြခအ နနှင့် ကိက်ညီသည့် ဒသတွင်းနှင့် နိင်ငတကာရှိမူဝါဒများကိ
နင်းယှဉ် လ့လာြခင်းနှင့် အဆိြပုတင်ြပြခင်း၊
(ဃ) အတည်ြပုရရှိ ပီးသည့် မူဝါဒဆိင်ရာရလဒ်များအား အ ကာင်အထည်
ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်း
များ အဂျင်စအ
ီ ပါအဝင် သက်ဆိင်ရာဌာနများသိ့ အ ကာင်း ကားြခင်း
နှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(င)

မူဝါဒစိစစ်ြခင်းနှင့် အကဲြဖတ်သးသပ်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အတွက်
နိင်ငတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊
ဖွ့ ဖိုးမမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ
နှင့်
မူဝါဒဆိင်ရာနည်းပညာများ တိးတက် ရးကိ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ြခင်းနှင့်
စွမ်းရည်ြမင့်တင်ြခင်း၊

Chapter (13)
Conclusion

၂၄

37.

Every sector requires to have integrated improvement for the

development of SMEs. This policy is laid down aiming for the SME
development which is main foundation for the economic development of
the country, for stepping up to become an industrialized country, the
competitiveness of SMEs and equal development with ASEAN member
states and for having proper adaptation and striving for the right direction.
However, this policy shall also be amended as necessary according to the
different economic environments which result from the changes of a certain
era.
38.

It is required to have a management cycle of planning, implement-

tation, evaluation and continuation in line with the rules laid down in this
policy, and the action plans shall be carried out as public- private-academic
partnership scheme by collaboration, negotiation and finding solutions with
Union Government, SMEs owners, professionals and experts.
39.

This policy shall be used as a development strategy of SMEs for

implementing short-term, long-term plans, to formulate SME Development
Strategy Framework, to be regarded as the road map of SMEs and the
protection for the national SMEs owners, and to follow through and to
serve for own and country's advantage.
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အခန်း(၁၃)
နိဂး

၃၇။

အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ဖွ့ ဖိုးတိးတက်လာ စ ရး အတွက်

နယ်ပယ်က

အသီးသီးမှ

ဘက်စတိးတက်လာရန်

လိအပ်ပါသည်။

အထူး

သြဖင့်

စီးပွား ရးဖွ့ ဖိုးတိးတက်မ၏ အ ြခခြဖစ် သာ အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးက
ဖွ့ ဖိုးတိးတက် ရး၊

နိင်င တာ်ကိ

စက်မဖွ့ ဖိုးတိးတက် သာနိင်င

အြဖစ် ရာက်ရှိ ရး၊

အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ယှဉ် ပိုင် နိင်စွမ်းအားြဖင့် အာရှနိင်ငများ၊
အာဆီယအဖွဲ့ဝင်နိင်ငများနှင့်တန်းတူ ဖွ့ ဖိုးတိးတက်

စ ရးနှင့် လပ်ငန်းများ၏ရပ်တည်မနှင့်

ဦးတည်ရာလမ်း ကာင်း မှန်ကန် ရးတိ့ကိ ရည်ရယ
ွ ၍
်
ဤမူဝါဒကိ
သိ့ရာတွင်

ရးဆွဲချမှတ်ပါသည်။

ခတ်တစ် ခတ်၏

ြပာင်းလဲ

မ ကာင်ြ့ ဖစ် ပ လာမည်မ
့ တူညီ သာစီးပွား ရးဝန်းကျင်နင
ှ ့် ခတ် ရစီး ကာင်းအရလိအပ်
လာပါကဤမူဝါဒဦးတည်ချက်များကိ ညိနင်းြပင်ဆင်ချမှတ် သွားရမည် ြဖစ်ပါသည်။
၃၈။

ဤမူဝါဒတွင်ချမှတ်ထား သာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ စီစဉ်၊ ဆာင်ရွက်၊ ြပန်လည်

သးသပ်၍

ဆက်လက် ဆာင်ရွက်ြခင်းဟူ သာ

ဆာင်ရွက်သွားရမည်ြဖစ် ပီး

နိင်င တာ်အစိးရ၊

စီမခန့်ခွဲမစက်ဝန်းအတိင်း

အ သးစားနှင့်

အလတ်စား

စီးပွား ရး

လပ်ငန်းရှငမ
် ျား၊ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ ပူး ပါင်းညိနင်း ပါင်းစပ် အ ြဖရှာသည့်
(Public-Private-Academic

Partnership)

အစီအစဉ်ြဖင့်

လပ်ငန်း

စဉ်များကိလည်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။
၃၉။

ဤမူဝါဒသည် အ သးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွား ရးလပ်ငန်းများ ဖွ့ ဖိုး ရး ဆိင်ရာ

ကာလတိ၊

ကာလလတ်

ဖွ့ ဖိုးမမဟာဗျူဟာမူ ဘာင်

စီမကိန်းများ
(SME

အ ကာင်အထည် ဖာ်
Development

ဆာင်ရွက် ရး

Strategy

အတွက်

Framework)

ရးဆွဲနိင်ရန်အတွက် လည်း ကာင်း၊ နိင်ငသား အ သးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွား ရး
လပ်ငန်းရှငမ
် ျားသည် ဤမူဝါဒကိ မိမတ
ိ ၏
့ိ လမ်းြပ ကယ် (Road Map)အြဖစ် လည်း ကာင်း၊
မိမိတိ့အား အကာအကွယ် ပးမည့် အရအတား အြဖစ် လည်း ကာင်း လက်ကင်
ိ ကျင့်သး
လိက်နာ ဆာင်ရွကြ် ခင်းြဖင့် မိမိအကျိုး၊ နိင်င့အကျိုးပါ သယ်ပိး နိင် စရန် ြဖစ်ပါသည်။

၂၅

