
AYA  SME Financing FAQs 

၁။ AYA  SME Financing ဆ ိုသည ္ မွာ အဘယ နည း။ 

AYA SME Financing ဆ ိုသည ္မွာ အေသးစွားားႏမင ့္ အလတ စွား စ းပ ွားေရးလိုပ ငန း္ ွား ပ ို္ ိုဖ ြံ  ့္ဖဖ  းတ ိုးတး ေစရန  ားႏမင ့္ 

းိုန ထိုတ စ ္  းအွား္ ွား ဖ္မင ့္တင ားႏ ိုင ရန  အတ း  လ ိုအပ သည ့္ ဘ႑ွာေရးဆ ိုင ရွာာအေ

အေထွား အပြံ့္္  ွားေပးဖျင းဖဖစ ပစသည ။  

 

၂။ အေသးစွားားႏမင ့္ အလတ စွား စ းပ ွားေရးလိုပ ငန းဆ ိုသည ္ မွာ ္ည သည ့္အျ း ္  ွားေပေတ င  

္တူည ဖပ းသတ ္ မတ သနည း။ 

းို ယ ပို င လိုပ ငန း လိုပ သး အနည းဆိုြံး (၂)ားႏမစ ရမ ေသွာ အေသးစွားားႏမင ့္ အလတ စွားလိုပ ငန းလိုပ း ိုင ေနသူ္ ွားား၊ 

အေသးစွားားႏမင ့္ အလတ စွား ဖ ြံ႕ၿဖ  းတ ိုးတး ေရးးပေေဒ (SME Development Law 2015) အရ အေသးစွားားႏမင ့္ 

အလတ စွားလိုပ ငန း္ ွားအွား ေအွား ပစအတ ိုင းသတ ္မတ ထွားပစသည ။ 

 

အေသးစွားလိုပ ငန းသတ ္ မတ ျ း ္  ွား 

Category No. of employee Max Capital 

Manufacturing  50 500 Millions MMK 
Labor intensive  300 500 Millions MMK 
Wholesale 30 500 Millions MMK 
Retail 30 500 Millions MMK 
Service 30 500 Millions MMK 
Other 30 500 Millions MMK 

 

အလတ စွားလိုပ ငန းသတ ္ မတ ျ း ္  ွား 

Category No. of employee Max Capital 

Manufacturing  300 500-1000Millions MMK 
Labor intensive  600 500-1000Millions MMK 
Wholesale 60 500-1000Millions MMK 
Retail 60 500-1000Millions MMK 
Service 100 500-1000Millions MMK 
Other 60 500-1000Millions MMK 

 

 

၃။ ဧရွာ၀တ ဘဏ ္ မ SME ေျ းေင အတ း  းန  ့္သတ ထွားေသွာ လိုပ ငန းအ္   းအစွားရ မပစသလွား။ 

းို ယ ပို င လိုပ ငန း လိုပ သး အနည းဆိုြံး (၂)ားႏမစ ရမ ေသွာ အေသးစွားားႏမင ့္ အလတ စွားလိုပ ငန းလိုပ း ိုင ေနသူ္ ွားား၊ 

အေသးစွားားႏမင ့္ အလတ စွား ဖ ြံ့္ၿဖ  းတ ိုးတး ေရးးပေေဒ ( SME Development Law 2015) အရ သတ ္မတ ထွားေသွာ 

အေသးစွားားႏမင ့္ အလတ စွားလိုပ ငန း္ ွားး ိုသွာ ေျ းေင းျ ေပးဖျင းဖဖစ ပစသည ။ ထ ို ့္အဖပင  ေအွား ပစ 

လိုပ ငန း္ ွားအွားလည း းန ့္သတ ထွားပစသည ။ 



(၁) အ ္ ၿျြံေဖ္ တ င  ရင းားႏမ းဖ္  ိုပ ားႏမြံေသွာလိုပ ငန း္ ွားား၊ 

(၂) အဖ ိုးတန သတ  ေး ွား ္  း ရတနွာ္ ွားေရွာင း၀ယ ဖျင းလိုပ ငန း္ ွား 

(၃) သဘွာ၀ပတ ၀န းး င း ို ထ ျ ိုး ေစသွာလိုပ ငန း္ ွား 

(၄) အရး ဆ ိုင ္  ွားား၊ ေပ ွာ ပ  စွားား႐ိုြံ္ ွား 

(၅) လး နး ္ ွားား၊ ျ ယ္ း္ းေး ွား ္  ွား ထိုတ လိုပ ဖျင းား၊ ေရွာင း၀ယ ဖျင းလိုပ ငန း္ ွား 

(၆) ဖ္န ္ ွာန ိုင ငြံံတည ဆ းပေေဒားႏမင ့္း ိုး ည ္မိ္ု ရမ ေသွာား၊ ျ   းေဖွား ေသွာလိုပ ငန း္ ွား 

(၇) အေပစင ဆ ိုင လိုပ ငန း္ ွား 

 

၄။ ဧရွာဝတ ဘဏ ္ မ SME လိုပ ငန း္ ွားအတ း  ္ည သည ့္ ေျ းေင  အ္   းအစွား္ ွားး ို ျ င ့္ဖပ ထွားသနည း။ 

 အဓ းအွားဖဖင ့္ ေျ းေင  အ္   းအစွားားႏမစ ္   းအွား ဘဏ ္မျ င ့္ဖပ ထွားပစသည ။ 

 

 

၅။ AYA SME Financing အတ း  အနည းဆြံိုး ေလမ ွား ထွားားႏ ိုင ေသွာ ေျ းေင ပ္ွာဏားႏမင ့္ အ္ ွားဆြံိုး 

ေလမ ွား ထွားားႏ ိုင ေသွာ ေျ းေင ပ္ွာဏး ို ေဖွာ ဖပပစ။ 

အနည းဆြံိုးေလမ ွား ထွားားႏ ိုင ေသွာေျ းေင ပ္ွာဏ - သ န း (၁၀၀) 
အ္ ွားဆြံိုးေလမ ွား ထွားားႏ ိုင ေသွာ ေျ းေင ပ္ွာဏ - သ န း (၅,၀၀၀) 
 
 ၆။ AYA SME Financing ေလမ ွား ထွားရန  လို အပ ေသွာ စွာရ း စွာတ္ း္ ွားး ို ေဖွာ ဖပပစ။ 

လိုပ ငန းားႏမင ့္ ပတ သး ေသွာ စွာရ း စွာတ္ း္ ွား 

 (၁) းို ၸ္ဏ ္မတ ပိုြံတင လး ္ မတ ား၊ သင းဖ  ဲ စည း္ း းား၊ သင းဖ  ဲ ္မတ တ္ း (DICA) သ ို႔ လိုပ ငန းလ ိုင စင ။ 

 (၂) းို ၸ္ဏ အစည းအေ၀း္မတ တ္ း (Meeting Minutes)။ 

ေျ းေင အ္   းအစွား ေျ းေင သး တ္ း အတ ိုးားႏိုးႏႈန း ေျ းေင ပ္ွာဏ 
      AYA SME Financing  
 

 ရင းားႏမ းဖ္မ ပ ားႏမြံ္ိုးႏႈေျ းေင   
(Capital Expenditure) 

       
 လိုပ ငန းလည ပတ ္ိုးႏႈေျ းေင  

(Working Capital Loan 
OD) 
 

 Shop Owner Loan  
 
 

 USAID CGI 
 

 
 
Up to 3 years 
 
 
Up to 1 year 
 
 
 
Up to 3 years 
 
 
Up to 5 years 

 
 
13% p.a. 
 
 
12% p.a.+ 
Commitment Fee+ 
Service Charges 
 
13% p.a. 
 
 
13% p.a.+ 
Premium Fee 
 

 
 
သ န း (၅,၀၀၀) 
 
 
သ န း (၅,၀၀၀) 
 
 
 
လိုပ ငန းလ ိုအပ ျ း ားႏမင ့္ Repayment 
Capacity ေပေ္ူတည  
 
အ္ ွားဆြံိုး သ န း (၂,၀၀၀)  

    JICA Two Step Loan Up to 5 years 8.5% p.a. သ န း (၅,၀၀၀) 



 (၃) အရြံမိုးအဖ္တ စွာရင း (ေနွား ဆိုြံးဘ႑ွာေရး (၂)ားႏမစ စွာ)။ 

 (၄) အဖ္တ ျ န ေဖပစွာ (အနည းဆိုြံး (၂)ားႏမစ စွာ)။ 

 (၅) သး ဆ ိုင ရွာဌွာန္မ ထိုတ ေပးသည ့္ သး တ္ းရမ  လ ိုင စင ။ 

 (၆) လိုပ ငန းဓွာတ ပြံို္ ွား (ေရမဲား၊ေနွား ား၊ဝ ား၊ယွာား၊ အတ င းပ ိုင း)။ 

 (၇) ေျ းေင ရရမ ပစး လိုပ ငန းအတ း  ရင းားႏမ းဖ္  ိုပ ားႏမြ္ံ မိုအစ အစး  ယွား။  

 (၈) းိုန ေရွာင းား၊းိုန ဝယ  ေဖပစွာ္ ွား။ 

 

ေျ းေင ေလမ ွား ထွားသတူ ို ့္ားႏမင ့္ ပတ သး ေသွာ စွာရ း စွာတ္ း္ ွား (အနည းဆြံိုး ၂ း း ေလမ ွား ထွားရန ) 

 (၉) ေလလမွား ထွားသူတ ို႔ံ ္မတ ပိုြံတင ားႏမင ့္ အ ္  ေထွာင စိုလူး းေရစွာရင း 

 (၁၀) ေလလမွား ထွားသူတ ို႔ံ လ ိုင စင ဓစတ ပိုြံအရ ယ  ဓစတ ပိုြံ (၂)ပိုြံ 

 (၁၁) ရပ း း ေနထ ိုင ေ းွာင း ေထွား ျြံစွာ (္ူရင း) 

 

အွာ္ျြံားႏမင ့္ ပတ သး ေသွာ စွာရ း စွာတ္ း္ ွား 

 (၁၂) အွာ္ျြံေဖ္ား၊ အေဆွား အး ားႏမင ့္ လိုပ ငန းျ င ဓစတ ပိုြံ္ ွား (ေရမဲား၊ ေနွား ား၊ ၀ ား၊ ယွာ ားႏမင ့္ အတ င းပ ိုင း) 

 (၁၃) ပ ိုင ဆ ိုင ္မိုအေထွား အထွားဖပစွာရ း စွာတ္ း္ ွား (ေဖ္ငမွားာရန စွာျ  ပ ား၊ ဘဏ ေင ေျ းရန ဟို 

  ေဖွာ ဖပထွားေသွာ ေဖ္ ပိုြံေဖ္ ရွာ ၀င ား၊ ဆး စပ  အေရွာင းအ၀ယ စွာျ  ပ ္ ွားား၊    

  ပို င ဆို င ေ းွာင းး ္  းး  န လ်ွာ) း န ေဒ ိုဖဖစ ပစး ပ ိုင ဆ ိုင ္ ိုးႏႈစွာအိုပ ရမ လမ င လး ျြံပစသည ။  

 (၁၄) ေဖ္ျ န ား၊ စည ပင ျ န ား၊ ္ တွာျ န ေဖပစွာ္ ွား 

***ေျ းေင ေလမ ွား ထွားေသွာ ရည ရ ယ ျ း ားႏမင ့္ လိုပ ငန း အ္   းအစွားအေပေ္ူတည ၿပ း အဖျွားစွာရ း စွာတ္ း္ ွား 

ထပ ္ြံလ ိုအပ ားႏ ိုင ပစသည ။ 

 

၇။ AYA SME Financing း ို ္ည သ ို ့္ေလမ ွား ထွားားႏ ိုင သနည း။ 

ဧရွာဝတ ဘဏ ္မ အနည းဆြံိုးလး ျြံျ င ့္ဖပ န ိုင သည ့္ စြံသတ ္မတ ျ း ္ ွား ဖပည ့္္မ ရန လ ိုအပ ဖပ း ေလမ ွား ထွားလ ိုသည ့္ 

လိုပ ငန းရမင ္ ွားသည  လ ိုအပ ေသွာ စွာရ း စွာတ္ း္ ွား ဖဖင ့္န းစပ ရွာ ဧရွာဝတ ဘဏ ျ  ္  ွားတ င  

ေလမ ွား ထွားားႏ ိုင ပစသည ။  

 

၈။ AYA SME Financing ေလမ ွား ထွားပစး ္ည ္ မ  းွာ္ည နည း။ 

စွာရ း စွာတ္ းအဖပည ့္အစြံိုဖဖင ့္ လွာေရွား ေလမ ွား ထွားဖပ း အနည းဆြံိုးလး ျြံျ င ့္ဖပ န ိုင သည ့္ စြံသတ ္မတ ျ း ္  ွား 

ဖပည ့္္မ ပစး ေလမ ွား ထွားသည ့္ ေျ းေင အ္   းအစွားအေပေ ္ူတည ဖပ း (၁)လျ  ျန ဲ  းွာဖ္င ့္္မွာဖဖစ ပစတယ ။ 

 

၉။ AYA SME Financing ေလမ ွား ထွား္ိုးႏႈ ျ င ႔ဖပ ျ း ရရမ ရန  ္ည သည ့္အျ း ္  ွား အဓ း ပစဝင ေနသနည း။ 

AYA SME Financing ေလမ ွား ထွား္ိုးႏႈ ျ င ႔ဖပ ျ း ရရ မရန   

 ေျ းေင ေလမ ွား ထွားသည ့္ ရည ရ ယ ျ း  ေးွာင း္ န ္ ိုးႏႈ 

 လိုပ ငန းျ ိုင ္ွာ္ိုးႏႈားႏမင ့္ ေးွာင း္ န ေသွာ ေင ေ းးစ းဆင း္ိုးႏႈ 

 စွာရ း စွာတ္ း္မန းန ေသျ ွာ္ိုးႏႈ 

 ေျ းေင ဖပန လည ေပးဆပ ားႏ ိုင စ ္ းားႏမင ့္ 

 အေပစင ပစၥည း အစရ မသည ့္ အျ း ္ ွားအေပေ္ူတည ပစသည ။ 



၁၀။ AYA SME ေျ းေင း ို ္ည း ့္သ ို ့္ဖပန လည ေပးဆပ ားႏ ိုင ္ ည နည း။ 

ေျ းေင အသြံိုးဖပ ္ည ့္ ရည ရ ယ ျ း ားႏမင ့္ လိုပ ငန းံ ေင ေ းးလည ပတ ္ ိုးႏႈအေပေ္ူတည ၿပ း ဖပန လည ေပးဆပ ပြံို 

း  ဖပွားားႏ ိုင ပစသည ။  

(း)  ၁လ တစ ႀး ္   တ ိုးရင းေပစင း ဖပန လည ေပးဆပ ္ိုးႏႈစနစ ။ (Amortization Method) 

(ျ)   ၃ လတစ ႀး ္  တ ိုးရင းေပစင းဖပန လည ေပးဆပ ္ ိုးႏႈစနစ ။ (Amortization Method) 

(ာ)   အတ ိုးအွား လစး  (သ ို႔) ၃လ တစ ႀး ္  ဖပန လည ေပးဆပ ရ္ည ဖဖစ ၿပ း အရင းအွား ားႏမစ စး ျ  ြဲ၍ 

ဖပန လည ေပးဆပ ္ ိုးႏႈစနစ  

 

၁၁။ Grace period ရမ ပစသလွား ။ 

ေျ းေင အသြံိုးဖပ ္ည ့္ရည ရ ယ ျ း ားႏမင ့္ လိုပ ငန းအ္   းအစွားေပေ္တူည ၿပ း Grace Period း ို ေလမ ွား ထွားားႏ ိုင ပစသည ။ 

(ေျ းေင ေးွာ ္တ ံ ဆြံိုးဖဖတ ျ း အေပေ္ူတည ပစသည ။) 

 

၁၂။ ္ည သည ့္အေ းွာင းေ းွာင ့္ AYA SME Financing ေလမ ွား ထွား္ိုးႏႈ ္ေအွာင ဖ္ င ရသနည း။ 

ဧရွာဝတ ဘဏ ္မ အနည းဆြံိုးလး ျြံျ င ့္ဖပ န ိုင သည ့္ စြံသတ ္မတ ျ း ္ ွား ဖပည ့္္ ္ိ္ုးႏႈ ရ မပစး AYA SME Financing 

ေလမ ွား ထွား္ိုးႏႈ ္ေအွာင ဖ္င ားႏ ိုင ပစ။ 

 

၁၃။ AYA SME Financing ေလမ ွား ထွား္ိုးႏႈ အေဖဖး ို ္ည သ ို ့္သ ရမ ရ္ည နည း။ 

္ ္ ေလမ ွား ထွားေသွာ ဘဏ ျ  တ င  (သ ို ့္္ဟိုတ ) Relationship Manager း ို ေ္းဖ္ န းားႏ ိုင ပစသည ။ 

 

၁၄။ AYA SME Financing ေလမ ွား ထွားရွာတ င  ေထွား ျြံသ ူလ ိုအပ ပစသလွား။        

AYA SME Financing ေလမ ွား ထွားရွာတ င  ေထွား ျြံသူ ္ဖဖစ ္ ေန္လ ိုအပ ပစ။ 

  

၁၅။ လစး လတ ိုင း္ည သည ့္ ေန ့္ရး တ င ေပးေဆွာင ရ္ည နည း။ 

ေပးသ င းရ္ည ့္ ေန ့္ရး အတ အး အွား ဧရွာဝတ ဘဏ ္ မ Payment Schedule ဖဖင ့္ အေ းွာင း းွားေပးပစ္ည ။ 

 

၁၆။ ေျ ေင ဖပန လည ေပးဆပ ရွာတ င  Due Date (သတ ္ မတ ထွားေသွာရး  ) ထး ေစွာြဲ၍ ဖပန လည ေပးဆပ ပစး  

ဝန ေဆွာင ျ (early repayment fee) ေပးရန လ ိုအပ  ပစသလွား။ 

ေျ းေင ဖပန လည ေပးဆပ ရွာတ င  Due Date (သတ ္မတ ထွားေသွာရး  ) ထး ေစွာြဲ၍ ဖပန လည ေပးဆပ ပစး 

ယျိုလး ရ မတ င  ဝန ေဆွာင ျ (early  repayment fee) ေပး ရန  ္လ ိုပစ။ 

 

၁ရ။ လစး ေနွား ဆြံိုးေပးဆပ ရ္ည ့္ရး တ င  ္ေပးေဆွာင ပစး ေနွား း ေ းး (သ ို ့္) 

ေဒဏ ေ းးေပးေဆွာင ရပစသလွား။ 

အတ ိုးေပးသ င းရန ပ း း း ပစး ပ း း း သည ့္အတ ိုးပ္ွာဏအေပေတ င  တစ လလလမင  (၂%) ားႏမင ့္ 

ရး တ း အလ ိုး  ေးွား ျြံသ ွား္ည ဖဖစ ၿပ း အရင းဖပန ဆပ ရန ပ း း း ပစး 

ပ း း း သည ့္အရင းပ္ွာဏအေပေတ င  တစ ားႏမစ လလမင  (၂%)ားႏမင ့္ ရး တ း အလ ိုး  ေးွား ျြံသ ွား္ည ဖဖစ သည ။ 
 



 

၁၈။ အဖျွားဝန ေဆွာင ျ္ ွား ရမ ပစသလွား ။ 

ေလမ ွား ထွားသည ့္ ေျ းေင အ္   းအစွားားႏမင ့္ တင ဖပလွာသည ့္ Collateral အ္   းအစွားေပေ္ူတည ၿပ း Fees & Charges 

္ ွားရမ ားႏ ိုင ပစသည ။ 

းပ္ွာ- (ေရမဲေနေဆွာင ရ း ျား၊ ရွာဖဖတ ျ) 

 

၁၉။ SME ေျ းေင အ္   းအစွား္ ွား း ိုေဖွာ ဖပပစ။ 

(i) AYA SME 

ရင းားႏမ း ္မ ပ ားႏမြံရန ားႏမင ့္ လိုပ ငန းလည ပတ ရန အတ း  AYA SME LOAN း ိုေလမ ွား ထွားားႏ ိုင ပစသည ။ 

Collateral 

ေဖ္ားႏမင ့္အေဆွား အး းား၊း န ေဒ ို၊အပ ေင စွာရင း္ ွား 

Loan Tenor 

အ္ ွားဆြံိုး ၃ ားႏမစ  

Interest 

တစ ားႏမစ လမ င  ၁၃% 

Loan Amount 

အ္ ွားဆြံိုး သ န း ၅,၀၀၀ 

 

(ii) Shop Owner Loan 

ေစ းဆ ိုင ္ ွားား၊ သး ဆ ိုင ရွာဖ္   ့္နယ အတ င းရ မ ဆ ိုင ျန း္ ွားဖဖင ့္ေရွာင းျ ေသွာ ေစ းဆ ိုင လိုပ ငန းရမင ္ ွား 

ေလမ ွား ထွားားႏ ိုင ပစသည ။ 

Collateral 

ေဖ္ားႏမင ့္အေဆွား အး းား၊ ဆ ိုင ျန းား၊ း န ေဒ ိုား၊ အပ ေင စွာရင း္ ွား 

Loan Tenor 

အ္ ွားဆြံိုး ၃ ားႏမစ  

Interest 

တစ ားႏမစ လမ င  ၁၃% 

Loan Amount 

လိုပ ငန းလ ိုအပ ျ း ားႏမင ့္ Repayment Capacity ေပေ္ူတည  

 

(iii)  Working Capital Loan (OD) 

းိုန  း္ းပစၥည း္ ွားေပးေျ ဖျင းား၊ အေထ ေထ အသြံိုးစရ တ ္  ွားေပးဖျင း အစရမ သည ့္ လိုပ ငန းလည ပတ ရန အတ း  

ေလမ ွား ထွားားႏ ိုင ပစသည ။  

Interest  

တစ ားႏမစ လမ င  ၁၂% 

 



Loan Tenor 

၁ ားႏမစ  

Other Fees and Charges 

Service Charges 1% 

အသြံိုး္ဖပ သည ့္ပ္ွာဏအေပေတ င  Commitment Fee 1% 

 

(iv) JICA Two Step Loan 

အနည းဆြံိုး (၈၀%) အွား လိုပ ငန းသြံိုးစး ပစၥည း္ ွားား၊ Fixed Assets ္ ွား၀ယ ယူဖျင း ာ ိုေထွာင ္  ွား 

ေဆွား လိုပ ဖျင းအတ း  အသြံိုးဖပ ားႏ ိုင ဖပ း အ္ ွားဆြံိုး (၂၀%) အွားလိုပ ငန းလည ပတ ရန  အသြံိုးဖပ ဖျင းတ ို႔အတ း  

JICA TSL း ိုေလ ွား ထွားားႏ ိုင ပစသည ။ 

Collateral  

ေဖ္ားႏမင ့္အေဆွား အး း း န ေဒ ိုား၊ အပ ေင စွာရင း္ ွား 

Loan Tenor 

အ္ ွားဆြံိုး ၅ားႏမစ  

Interest 

တစ ားႏမစ လမ င  ၈.၅% 

Loan Amount  

အ္ ွားဆြံိုး သ န း ၅,၀၀၀ 

 

(v) USAID CGI LOAN 

လယ ယွာစ ိုး ပ   းေရး း႑ အတ င းရ မ SME ထိုတ းိုန လိုပ ငန းရမင ္  ွား ရင းားႏမ းဖ္ မ ပ ားႏမြ္ံ ိုးႏႈ္ ွားအတ း  

ေလမ ွား ထွားားႏ ိုင ပစသည ။ 

Premium Fee 

တစ ားႏမစ လမ င  ၁.၅% 

Loan Tenor 

အ္ ွားဆြံိုး ၅ ားႏမစ  

Interest  

တစ ားႏမစ လမ င  ၁၃% 

Loan Amount  

အ္ ွားဆြံိုး သ န း ၂,၀၀၀ 

 

အထး ေဖွာ ဖပပစအျ း အလး ္  ွားသည  ေျ းေင ရည ရ ယ ျ း ားႏမင ့္ လိုပ ငန းအ္   းအစွားအေပေ္ူတည ဖပ း 

ေဖပွာင းလ ္ိုးႏႈရ မားႏ ိုင ပစသည ။ 


