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၁။ AYA SME Financing ဆိ&သညမ်+ာ အဘယန်ညး်။ 

AYA SME Financing ဆိ&သညမ်+ာ အေသးစား4+င့ ် အလတစ်ား စးီပာွးေရးလ&ပ်ငနး်များ၊ 

စကမ်@လ&ပ်ငနး်များ ဖံွC DဖိEးတိ&းတကေ်စရန4်+င့ ်က&နထ်&တစ်မ်ွးအားများ ြမHင့တ်င4်ိ&ငရ်နအ်တကွ ်လိ&အပ်သည့ ်

ဘIာေရးဆိ&ငရ်ာ လိ&အပ်ချကမ်ျားကိ& AYA Bank မ+ ဝနေ်ဆာငမ်@ေပးြခငး်ြဖစပ်ါသည။် 

 
၂။ SME ေချးေငအွမျိEးအစားများ ကိ&ေဖာ်ြပပါ။ 

 (၁) က$န်ထ$တစွ်မ်းအား/0င့ ်အြမတက်ိ$ တိ$းြမင့ေ်စရန်အတကွ ်ကာလ80ညေ်ချးေင ွ(Demand Loan) 

ေချးေငရွညရွ်ယခ်ျက ်

 

လ&ပ်ငနး် ရငး်4+းီြမHEပ်4+ရံနအ်တကွ ်စကပ်စNညး်များ ၀ယယ်Pြခငး်၊ စကQံ်&4+င့ ်ဂိ&ေထာငမ်ျား 

တညေ်ဆာကြ်ခငး်၊ Fixed Asset များ၀ယယ်Pြခငး်။ 

အာမခ ံ ေြမ 4+င့ ်အေဆာကအ်ဦ၊ ကနွဒ်ိ&။ 

ေချးေငသွကတ်မ်း အများဆံ&း (၃) 4+စ။် 

အတိ&း4@နး် ၁ 4+စလ်Xင ်(၁၀% မ+ ၁၄.၅%)။ 

ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ပံ& 

 

အရငး်ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ပံ&  - 4+စစ်\ အရငး်အားခွ၍ဲ ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ရမည။်  

                                        ဥပမာ (၃၀%, ၃၀%,၄၀%)  

အတိ&းေကာကခ်မံ@             - လစဥ် (သိ&မ့ဟ&တ)် ၃ လ တစb်ကမ်ိ။  

ေချးေငပွမာဏ အများဆံ&း သနိး် (၁၀,၀၀၀) အထ။ိ 

 
 

 (၂) Overdraft ေချးေင ွ(ေပးရန်80ိ/0င့ ်ရရန်80ိ@ကား ကာလတိ$ ေငသွားလိ$အပ်ချကက်ိ$ ြဖည့တ်ငး်ရန်ြဖစပ်ါသည)် 

ေချးေငရွညရွ်ယခ်ျက ်

 

လ&ပ်ငနး်လညပ်တရ်န ်အတကွ ်က&နe်ကမ်းပစNညး်များ ဝယယ်Pြခငး်၊ 

ြပနလ်ညေ်ရာငး်ချရန ်Stock များ ဝယယ်Pြခငး်၊ Supplier များကိ& က&နပ်စNညး်ဖိ&း 

ေပးေချြခငး်။ 

အာမခ ံ ေြမ 4+င့ ်အေဆာကအ်ဦ၊ ကနွဒ်ိ&။ 

ေချးေငသွကတ်မ်း အများဆံ&း (၁) 4+စ။် 

အတိ&း4@နး် ၁ 4+စလ်Xင ်(၁၀% မ+ ၁၄.၅%) (Service Charges ပါဝငD်ပီး)။ 

ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ပံ& 

 

အရငး်ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ပံ& - သကတ်မ်းက&နဆ်ံ&းချိနတ်ငွ ်အေeကြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ရမည။် 

အတိ&းေကာကခ်မံ@               -  လစ\ (သိ&မ့ဟ&တ)် ၃ လ တစb်ကမ်ိ။ 

ေချးေငပွမာဏ အများဆံ&း သနိး် (၁၀,၀၀၀) အထ။ိ 
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(၃)  JICA SME ေချးေင ွ(ရငး်/0းီြမFGပ်/0မံIြပGလ$ပ်ရန်အတကွ)် 

ေချးေငရွညရွ်ယခ်ျက ်

 

-  လ$ပ်ငန်းရငး်/0းီြမFGပ်/0ရံန်အတကွ ်(၈၀%)  

(စကပ်စNညး်များ ဝယယ်Pြခငး်၊ စကQံ်&4+င့ ်ဂိ&ေထာငမ်ျားတညေ်ဆာကြ်ခငး်၊ Fixed Asset 

များ ဝယယ်Pြခငး်) 

- လ$ပ်ငန်းလညပ်တရ်န် အတကွ ်(၂၀%) 

(က&နe်ကမ်းပစNညး်များ ဝယယ်Pြခငး်၊ ြပနလ်ညေ်ရာငး်ချရန ်Stock များဝယယ်Pြခငး်၊ 

Supplier များကိ& က&နပ်စNညး်ဖိ&း ေပးေချြခငး်) 

အာမခ ံ ေြမ 4+င့ ်အေဆာကအ်ဦ၊ ကနွဒ်ိ&။ 

ေချးေငသွကတ်မ်း အများဆံ&း (၅) 4+စ။် 

အတိ&း4@နး် ၁ 4+စလ်Xင ်(၅.၅% မ+ ၁၀%)။ 

ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ပံ& 

 

(၁) လစ\ တိ&းရငး်ေပါငး်ြပနလ်ည ်ေပးဆပ်မ@စနစ ်(Amortization Method)။ 

(၂) ၃ လ တစb်ကမ်ိ တိ&းရငး်ေပါငး်ြပနလ်ည ်ေပးဆပ်မ@စနစ ်(Amortization Method)။ 

(၃) 4+စစ်\ အရငး်ခွ၍ဲ ေပးဆပ်မ@စနစ ်(၃၀% ၃၀% ၄၀%)။ 

အတိ&းေကာကခ်မံ@ လစ\ (သိ&မ့ဟ&တ)် ၃ လ တစb်ကမ်ိ။ 

ေချးေငပွမာဏ အများဆံ&း သနိး် (၅,၀၀၀) အထ။ိ 

 
(၄) AYA SME ေချးေင ွ(လစMပံ$မ0န်ဝငေ်င8ွ0ိေသာ SME လ$ပ်ငန်း များ၊ Shop Owner များအတကွ)် 

ေချးေငရွညရွ်ယခ်ျက ်

 

စကပ်စNညး်များ ဝယယ်Pြခငး် လ&ပ်ငနး်လညပ်တရ်နအ်တကွ ်က&နe်ကမ်းပစNညး်များ 

ဝယယ်Pြခငး်၊ ြပနလ်ညေ်ရာငး်ချရန ်Stock များ ဝယယ်Pြခငး်၊ Operating Expense များ 

ေပးေချြခငး်။ 

အာမခ ံ တိ&ကခ်နး်၊ ကနွဒ်ိ&၊ ေြမ 4+င့ ်အေဆာကအ်ဦ။ 

ေချးေငသွကတ်မ်း အများဆံ&း (၃) 4+စ။် 

အတိ&း4@နး် ၁ 4+စလ်Xင ်(၁၀% မ+ ၁၄.၅%)။ 

ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ပံ& 

 

(၁) လစ\ တိ&းရငး်ေပါငး်ြပနလ်ည ်ေပးဆပ်မ@စနစ ်(Amortization Method)။ 

(၂) ၃ လတစb်ကမ်ိ တိ&းရငး်ေပါငး်ြပနလ်ည ်ေပးဆပ်မ@စနစ ်(Amortization Method)။ 

ေချးေငပွမာဏ ေချးေငရွညရွ်ယခ်ျက ်4+င့ ်ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်4ိ&ငစ်မ်ွး အေပfမPတညပ်ါသည။် 
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(၅) Seasonal Loan (Short Term Loan) 

ေချးေငရွညရွ်ယခ်ျက ်

 

လယယ်ာစိ&ကပ်ျိEးေရး ကIအတငွး်g+ိ SME ထ&တက်&န ်လ&ပ်ငနး်g+ငမ်ျား 

ေလXာကထ်ား4ိ&ငပ်ါသည။်

အာမခ ံ ေြမ 4+င့ ်အေဆာကအ်ဦ၊ ကနွဒ်ိ&။ 

ေချးေငသွကတ်မ်း အများဆံ&း (၆) လ။ 

အတိ&း4@နး် ၁ 4+စလ်Xင ်(၁၀% မ+ ၁၄.၅%) (Service Charges ပါဝငD်ပီး)။ 

ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ပံ& 

 

အရငး်ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ပံ& - သကတ်မ်းက&နဆ်ံ&းချိနတ်ငွ ်အေeကြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ရမည။် 

အတိ&းေကာကခ်မံ@            - လစ\ (သိ&မ့ဟ&တ)် ၃ လ တစb်ကမ်ိ။ 

ေချးေငပွမာဏ ေချးေငရွညရွ်ယခ်ျက ်4+င့ ်ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်4ိ&ငစ်မ်ွး အေပfမPတညပ်ါသည။် 

 
၃။ အာမခမဲံ ့ေချးေင ွ(ေချးေငအွာမခစံနစ ်CGI) ြဖင့ ်ေချးေငေွလXာကထ်ား4ိ&ငပ်ါသလား။  

 အာမခမဲံြ့ဖင့ ်ေချးေငခွငွ့ြ်ပEသည့ ်ပမာဏြပည့မီ် သာွးDပီြဖစ၍် လကg်+ိတငွ ်ထိ&ေချးေငစွနစြ်ဖင့ ်

ေလXာကထ်ား၍ မရ4ိ&ငေ်သးပါ။ 

 
ေချးေငမွေလ^ာကမီ် 

 
၄။ ဧရာဝတဘီဏ၏် အေသးစား4+င့ ် အလတစ်ားစးီပာွးေရးလ&ပ်ငနး်ဆိ&သညမ်+ာ မညသ်ည့အ်ချကမ်ျား 

ေပfတငွမ်PတညD်ပီး သတမ်+တသ်နညး်။ 

 ကိ&ယပိ်&ငလ်&ပ်ငနး် လ&ပ်သကအ်နညး်ဆံ&း (၂) 4+စ ် g+ိေသာ အေသးစား4+င့ ် အလတစ်ားလ&ပ်ငနး် 

လ&ပ်ကိ&ငေ်နသPများ၊ အေသးစား4+င့ ်အလတစ်ား  ဖံွC DဖိEးတိ&းတကေ်ရးဥပေဒ (SME Development Law 

2015) အရ အေသးစား4+င့ ်အလတစ်ားလ&ပ်ငနး်များအား ေအာကပ်ါအတိ&ငး် သတမ်+တထ်ားပါသည။် 

 အေသးစားလ$ပ်ငန်း သတမ်0တခ်ျကမ်ျား 

 
     အလတစ်ားလ$ပ်ငန်း သတမ်0တခ်ျကမ်ျား  
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   ၅။  ဧရာဝတဘီဏမ်+ SME ေချးေငအွတကွ ်ကန ့သ်တထ်ားေသာ လ&ပ်ငနး်အမျိEးအစားg+ိပါသလား။ 

 ကိ&ယပိ်&ငလ်&ပ်ငနး် လ&ပ်သက4်+င့ ် လ&ပ်ငနး်လိ&ငစ်င ် သကတ်မ်းအနညး်ဆံ&း (၂) 4+စ ် g+ိေသာ 

အေသးစား4+င့ ်အလတစ်ား လ&ပ်ငနး်လ&ပ်ကိ&ငေ်နသPများ၊ အေသးစား4+င့ ်အလတစ်ားဖံွC DဖိEး တိ&းတကေ်ရး  

ဥပေဒ (SME Development Law 2015) အရ သတမ်+တထ်ားေသာ အေသးစား 4+င့ ်အလတစ်ားလ&ပ်ငနး် 

များကိ&သာ ေချးေငဝွနေ်ဆာငမ်@ေပးြခငး် ြဖစပ်ါသည။် ထိ& ့ြပင ် ေအာကပ်ါလ&ပ်ငနး်များ ကိ&လညး် 

ကန ့သ်တထ်ားပါသည။် 

  (၁) အမ်ိြခေံြမတငွ ်ရငး်4+းီြမHEပ်4+ေံသာလ&ပ်ငနး်များ။ 

       (၂) အဖိ&းတနသ်တk Eေကျာကမ်ျကရ်တနာများေရာငး်ဝယြ်ခငး်လ&ပ်ငနး်များ။ 

       (၃) သဘာဝပတဝ်နး်ကျငက်ိ& ထခိိ&ကေ်စေသာလ&ပ်ငနး်များ။ 

       (၄) အရကဆ်ိ&ငမ်ျား၊ ေပျာ်ပွဲစားQံ&များ။ 

       (၅) လကန်ကမ်ျား၊ ခ၊ဲ ယမ်း၊ မီးေကျာကမ်ျား ထ&တလ်&ပ်ြခငး် 4+င် ့ေရာငး်ဝယြ်ခငး်လ&ပ်ငနး်များ။ 

       (၆) ြမနမ်ာ4ိ&ငင်၏ံ တညဆ်ဥဲပေဒ4+င့ ်ကိ&ကည်မီ@မg+ိေသာ၊ ချိEးေဖာကေ်သာလ&ပ်ငနး်များ။ 

       (၇) အေပါငဆ်ိ&ငလ်&ပ်ငနး်များ။ 

 
   ၆။ AYA SME Financing အတကွ ်အနညး်ဆံ&း ေလXာကထ်ား4ိ&ငေ်သာ ေချးေငပွမာဏ 4+င့ ်အများဆံ&း  

         ေလXာကထ်ား4ိ&ငေ်သာ ေချးေငပွမာဏကိ&ေဖာ်ြပပါ။ 

 အနညး်ဆံ&း ေလXာကထ်ား4ိ&ငေ်သာ ေချးေငပွမာဏ - သနိး် (၁၀၀) 

 အများဆံ&း ေလXာကထ်ား4ိ&ငေ်သာ ေချးေငပွမာဏ -  သနိး် (၁၀,၀၀၀) 

 
    ၇။  AYA SME Financing ေလXာကထ်ားရန ်လိ&အပ်ေသာစာရွကစ်ာတမ်းများကိ& ေဖာ်ြပပါ။ 

           လ$ပ်ငန်း/0င့ ်သကဆ်ိ$ငေ်သာ စာရွကစ်ာတမ်းများ 

(၁) က&မmဏမီ+တပံ်&တငလ်ကမ်+တ၊် သငး်ဖဲွCစညး်မျ\း၊ သငး်ဖဲွC မ+တတ်မ်း၊ (DICA) သိ& ့     

    လ&ပ်ငနး်လိ&ငစ်င။် 

(၂) က&မmဏအီစညး်အေဝးမ+တတ်မ်း (Meeting Minutes) (က&မmဏြီဖစပ်ါက)။ 

(၃) အQ@ ံးအြမတစ်ာရငး် (ေနာကဆ်ံ&းဘIာေရး ၂ 4+စစ်ာ)။ 

(၄) အြမတခ်နွေ်ြပစာ (ေနာကဆ်ံ&းဘIာေရး ၂ 4+စစ်ာ)။ 

(၅) သကဆ်ိ&ငရ်ာဌာနမ+ ထ&တေ်ပးသည့ ်သကတ်မ်းg+ိလိ&ငစ်င။် 

(၆) လ&ပ်ငနး်ဓာတပံ်&များ (ေg+ C၊ ေနာက၊် ဝဲ၊ ယာ၊ အတငွး်ပိ&ငး်)။ 

(၇) ေချးေငရွg+ိပါက လ&ပ်ငနး်အတကွ ်ရငး်4+းီြမHEပ်4+မံ@ အစအီစ\ဇယား။ 

(၈) က&နေ်ရာငး်၊ က&နဝ်ယ ်ေြပစာများ။ 

(၉) ဘဏစ်ာရငး်g+ငး်တမ်း ၆ လစာ (g+ိပါက)။ 
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         ေချးေငေွလ^ာကထ်ားသတ̀ိ$/့ 0င့ ်သကဆ်ိ$ငေ်သာ စာရွကစ်ာတမ်းများ (အနညး်ဆံ$း ၂ဦး ေလ^ာကထ်ားရန်) 

(၁၀) ေလXာကထ်ားသPတိ&၏့ မ+တပံ်&တင4်+င့ ်အမ်ိေထာငစ်&လPဦးေရစာရငး် မိတk s။ 

                      (၁၁) ေလXာကထ်ားသPတိ&၏့ လိ&ငစ်ငဓ်ာတပံ်&အရွယ ်ဓာတပံ်& (၂) ပံ&။ 

                        (၁၂) ရပ်ကကွေ်နထိ&ငေ်eကာငး် ေထာကခ်စံာ မPရငး်။ 

         အာမခံ/0င့ ်သကဆ်ိ$ငေ်သာ စာရွကစ်ာတမ်းများ 

                             (၁၃) အာမခေံြမ 4+င့ ်အေဆာကအ်ဦ ဓာတပံ်&များ (ေg+ C၊ ေနာက၊် ဝဲ၊ ယာ 4+င့ ်အတငွး်ပိ&ငး်)။               

ေြမ/0င့ ်အေဆာကအ်ဥးီြဖစပ်ါက   -  ပိ&ငဆ်ိ&ငမ်@ အေထာကအ်ထားြပ စာရွကစ်ာတမ်းများ။   

(ေြမင+ားဂရန ် စာချEပ်၊ ဘဏေ်ငေွချးရနဟ်& ေဖာ်ြပထားေသာ 

ေြမပံ&ေြမရာဇဝင၊် ဆကစ်ပ် အေရာငး်အဝယစ်ာချEပ်များ၊ 

ပိ&ငဆ်ိ&ငေ်eကာငး် ကျမ်းကျိနလ်tာ)  

 
         ကန်ွဒိ$ြဖစပ်ါက                               - ပိ&ငဆ်ိ&ငမ်@ စာအ&ပ်။ 

                      တိ$ကခ်န်းြဖစပ်ါက                      -  ဆကစ်ပ်အေရာငး်အဝယ ်စာချEပ်များ၊ BCC မိတk s၊      

                                                  ေြမg+င4်+င့ ်ကနထ်Qိ&ကခ်ျEပ်ဆိ&ထားေသာ စာချEပ်မိတk s။ 

                              (၁၄) ေြမခနွ၊် စညပ်ငခ်နွ၊် မီတာခနွေ်ြပစာများ။ 

 
 *** ေချးေငေွလXာကထ်ားေသာ ရညရွ်ယခ်ျက4်+င့ ်လ&ပ်ငနး်အမျိEးအစားအေပfမPတညD်ပီး အြခားစာရွက ်စာတမ်း 

များ ထပ်မံလိ&အပ်4ိ&ငပ်ါသည။်   *** 

 
ေချးေငေွလ^ာကထ်ားြခငး် 

 
     ၈။  AYA SME Financing ကိ& မညသ်ိ& ့ ေလXာကထ်ား4ိ&ငသ်နညး်။ 

ဧရာဝတဘီဏ ် မ+ အနညး်ဆံ&းလကခ်ခံငွ့ြ်ပE4ိ&ငသ်ည့ ် စသံတမ်+တခ်ျကမ်ျားြဖင် ့ ြပည့မီ်ရန ်

လိ&အပ်Dပီး ေလXာကထ်ားလိ&သည့ ်လ&ပ်ငနး်g+ငမ်ျားသည ်လိ&အပ်ေသာ စာရွကစ်ာတမ်းများြဖင့ ်နးီစပ်ရာ  

ဧရာဝတဘီဏခ်ွမဲျားတငွ ်ေလXာကထ်ား4ိ&ငပ်ါသည။် 

 
    ၉။  လ&ပ်ငနး်သကတ်မ်း (၂) 4+စ4်+င့ ်အထကg်+ိDပီး လ&ပ်ငနး်လိ&ငစ်ငမ်g+ိပါက ေလXာကလိ်&ရ့ပါသလား။ 

  ေလXာကထ်ား၍မရပါ။ လ&ပ်သကအ်နညး်ဆံ&း (၂) 4+စg်+ိရပါမည။် အခနွေ်ဆာငထ်ားရပါမည။်  

 
၁၀။   AYA SME Financing ေလXာကထ်ားDပီး အေြဖသgိ+ိရန ်အချိနက်ာလအားြဖင် ့မညမ်Xeကာမညန်ညး်။ 

            စာရွကစ်ာတမ်း အြပည့အ်စံ&ြဖင့ ်လာေရာကေ်လXာကထ်ားDပီး အနညး်ဆံ&း လကခ်ခံငွ့ြ်ပE4ိ&ငသ်ည့ ်

စသံတမ်+တခ်ျကမ်ျားြဖင် ့ြပည့မီ်ပါကေလXာကထ်ားသည့ ်ေချးေငအွမျိEးအစားအေပfမPတညD်ပီး (၁) လခွခဲန ့ ် 

eကာြမင့မ်+ာြဖစပ်ါတယ။် 
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၁၁။  အQ@ ံးအြမတစ်ာရငး်သည ်CPA လကမ်+တ ်မြဖစမ်ေနပါရန ်လိ&အပ်ပါသလား။ 

                လ&ပ်ငနး်လိ&ငစ်ငြ်ဖင့ ် ေလXာကထ်ားမညဆ်ိ&ပါက မြဖစမ်ေန မလိ&အပ်ပါ။ က&မmဏမီ+တပံ်&တငြ်ဖင့ ်

ေလXာကထ်ားမညဆ်ိ&ပါက မြဖစမ်ေန လိ&အပ်ပါသည။် 

 
၁၂။  ေြမပံ&၊ ေြမရာဇဝင ်(၁၀၅/၁၀၆) ေလXာကထ်ားေနစ\ သကဆ်ိ&ငရ်ာဌာနမ+ေပးေသာ Slip ြဖင့ ်ေလXာကထ်ား               

           လိ&ရ့ပါသလား။ 

          ေလXာကထ်ား4ိ&ငပ်ါသည။် ဘဏေ်g+Cေနအစရီငခ်စံာေဆာငရွ်ကရ်နအ်တကွအ်ချိနမီ်ေပးအပ်ရန ်

လိ&အပ်ပါသည။် ေချးေငခွငွ့ြ်ပEချကရ်g+ိသည့အ်ခါ ေြမပံ&၊ ေြမရာဇဝငမ်Pရငး် တငြ်ပ4ိ&ငမ်+သာ 

ေချးေငထွ&တယ်Pခငွ့ ်g+ိပါသည။်  

 
၁၃။  အခနွမ်ေဆာငထ်ားလXင ်ေလXာကထ်ားလိ&ရ့ပါသလား။ 

                (၁) 4+စ ်အနညး်ဆံ&း ေပးေဆာငရ်ပါမည။် bကEိတငခ်နွ ်(၁) 4+စေ်ဆာငြ်ခငး်ြဖင့လ်ညး် ေလXာကထ်ား 

4ိ&ငပ်ါသည။်  

 
၁၄။  AYA SME Financing ေလXာကထ်ားမ@ ခငွ့ြ်ပEချက ်ရg+ိရန ်မညသ်ည့အ်ချကမ်ျား အဓိကပါဝငေ်နသနညး်။ 

                  AYA SME Financing ေလXာကထ်ားမ@ ခငွ့ြ်ပEချက ်ရg+ိရန ် 

                            (၁) ေချးေငေွလXာကထ်ားသည့ ်ရညရွ်ယခ်ျက ်ေကာငး်မနွမ်@၊ 

                             (၂) လ&ပ်ငနး်ခိ&ငမ်ာမ@4+င့ ်ေကာငး်မနွေ်သာ ေငေွeကးစးီဆငး်မ@၊ 

                             (၃) စာရွကစ်ာတမ်း မ+နက်နေ်သချာမ@၊ 

                             (၄) ေချးေင ွြပနလ်ညေ်ပးဆပ်4ိ&ငစ်မ်ွး၊ 

                             (၅) ေချးေငေွလXာကထ်ားသP၏ Character ေကာငး်မနွမ်@ 4+င့ ် 

                             (၆) အေပါငပ်စNညး် အစg+ိသည့ ်အချကမ်ျား အေပfမPတညပ်ါသည။် 

 
 ၁၅။  AYA SME Financing ေလXာကထ်ားရာတငွ ်ေထာကခ်သံPလိ&အပ်ပါသလား။ 

       AYA SME Financing ေလXာကထ်ားရာတငွ ်ေထာကခ်သံPမြဖစမ်ေနမလိ&အပ်ပါ။ သိ&ေ့သာ် ေချးေင ွ

ေလXာကထ်ားသP အနညး်ဆံ&း (၂) ဦး လိ&အပ်ပါသည။် 

 
 ၁၆။  လ&ပ်ငနး်အခ&မ+ စတငေ်ဆာငရွ်ကလ်Xင ်ေချးေငေွလXာကထ်ား4ိ&ငပ်ါသလား။  

           မရ4ိ&ငပ်ါ။ လ&ပ်ငနး်လိ&ငစ်င၊် လ&ပ်ငနး်အေတွCအeကEံ၊ အနညး်ဆံ&း (၂) 4+စg်+ိသင့ပ်ါသည။် သိ&မ့+သာ 

လ&ပ်ငနး်အေြခအေန ေကာငး်မနွမ်@g+ိ၊ မg+ိခန်မ့+နး်4ိ&ငပ်ါမည။်  
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ေချးေငြွပန်လညေ်ပးဆပ်/ိ$ငမ်I 

 ၁၇။  AYA SME ေချးေငကွိ& မညက်ဲသ့ိ& ့ ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်4ိ&ငမ်ညန်ညး်။ 

              ေချးေငအွသံ&းြပEမည့ ် ရညရွ်ယခ်ျက ် 4+င့ ် လ&ပ်ငနး်၏ ေငေွeကးလညပ်တမ်@အေပfမPတညD်ပီး 

ြပနလ်ည ်ေပးဆပ်မ@ကွြဲပား4ိ&ငပ်ါသည။် 

(၁) ၁ လ တစb်ကမ်ိ တိ&းရငး်ေပါငး် ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်မ@စနစ ် (Amortization Method)။ 

(၂) ၃ လ တစb်ကမ်ိ တိ&းရငး်ေပါငး် ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်မ@စနစ ်(Amortization Method)။ 

(၃) အတိ&းအား လစ\ (သိ& ့) ၃ လ တစb်ကမ်ိ ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ရမညြ်ဖစD်ပီး အရငး်အား       

      4+စစ်\ခွ၍ဲ  ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်မ@စနစ ်(Demand Loan)။   

(၄) သကတ်မ်း က&နဆ်ံ&းချိနတ်ငွ ်အရငး် အေeကြပနလ်ည ်ေပးဆပ်ရမည ်ြဖစD်ပီး လစ\    

     (သိ&မ့ဟ&တ)် ၃ လ တစb်ကမ်ိအတိ&းေပးသငွး်ရမည ်(Overdraft)။ 

 
 ၁၈။  Grace Period g+ိပါသလား။ အရငး်ြပနလ်ညဆ်ပ်မည့က်ာလ ကငး်လွတခ်ငွ့ရ်4ိ&ငပ်ါသလား။ 

                ေချးေငအွသံ&းြပEမည့ရ်ညရွ်ယခ်ျက ် 4+င့ ် လ&ပ်ငနး်အမျိEးအစားေပfမPတညD်ပီး Grace Period ကိ& 

ေလXာကထ်ား4ိ&ငပ်ါသည။် (ေချးေငေွကာ်မတ၏ီ ဆံ&းြဖတခ်ျက ်အေပfမPတညပ်ါသည)် 

 
 ၁၉။  လစ\လတိ&ငး် မညသ်ည့ေ်နရ့ကတ်ငွ ်အတိ&း 4+င့ ်အရငး် ေပးေဆာငရ်မညန်ညး်။ 

       အတိ&း 4+င့ ်အရငး် ေပးသငွး်ရမည့ ်ေနရ့ကအ်တအိကျအား ဧရာဝတဘီဏမ်+ Payment Schedule 

(ေချးေင ွြပနလ်ညေ်ပးဆပ်မ@ဇယား) ြဖင့ ်အေeကာငး်eကား ေပးပါမည။် 

 
၂၀။ ေချးေငြွပနလ်ညေ်ပးဆပ်ရာတငွ ်Due Date (သတမ်+တထ်ားေသာရက)် ထကေ်စာ၍ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်ပါက   

       ဝနေ်ဆာငခ် (Early Repayment Fee) ေပးရနလိ်&အပ်ပါသလား။ 

           ေချးေငြွပနလ်ညေ်ပးဆပ်ရာတငွ ် Due Date (သတမ်+တထ်ားေသာရက)် ထကေ်စာ၍ ြပနလ်ည ်

ေပးဆပ်ပါက ယခ&လကg်+ိတငွ ်ဝနေ်ဆာငခ် (Early Repayment Fee) ေပးရနမ်လိ&ပါ။ 

 
၂၁။  လစ\ေနာကဆ်ံ&းေပးဆပ်ရမည့ရ်ကတ်ငွ ်မေပးေဆာငပ်ါက ေနာကက်ျေeကး (သိ& ့) ဒဏေ်eကးေပးေဆာင ်  

       ရပါလား။ 

            အတိ&းေပးသငွး်ရနပ်ျကက်ကွပ်ါက ပျကက်ကွသ်ည့ ် အတိ&းပမာဏအေပfတငွ ် တစ4်+စလ်Xင ်

(၂၄%) ြဖင့ ် ရကအ်လိ&က ် တကွခ်ျကေ်ကာကခ်သံာွးမညြ်ဖစD်ပီး အရငး်ြပနဆ်ပ်ရနပ်ျကက်ကွပ်ါက 

ပျကက်ကွသ်ည့ ် အရငး်ပမာဏ အေပfတငွ ် တစ4်+စလ်Xင ် (၂%) ြဖင့ ် ရကအ်လိ&ကတ်ကွခ်ျက ်

ေကာကခ်သံာွးမညြ်ဖစသ်ည။် 

 
၂၂။  အြခားဝနေ်ဆာငခ်များg+ိပါသလား။ 

                ေလXာကထ်ားသည့ ်ေချးေငအွမျိEးအစား 4+င့ ်တငြ်ပလာသည့ ်Collateral (အာမခ)ံ အမျိEးအစား 

ေပfမPတညD်ပီး Fees & Charges များg+ိ4ိ&ငပ်ါသည။် (ဥပမာ - ေg+ Cေနေဆာငရွ်ကခ်၊ ရာြဖတခ်၊ မီးအာမခ၊ံ 

Service Charges) 
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ေချးေငေွလ^ာကထ်ားeပီး 

 
၂၃။  မညသ်ည့အ်ေeကာငး်ေeကာင့ ်AYA SME Financing ေလXာကထ်ားမ@ မေအာငြ်မငရ်သနညး်။ 

              ဧရာဝတဘီဏမ်+ အနညး်ဆံ&းလကခ်ခံငွ့ြ်ပE4ိ&ငသ်ည့ ်စသံတမ်+တခ်ျကမ်ျားြပည့မီ်မ@မg+ိပါက  

AYA SME Financing ေလXာကထ်ားမ@ မေအာငြ်မင4်ိ&ငပ်ါ။ 

 
  ၂၄။  AYA SME Financing ေလXာကထ်ားမ@ အေြဖကိ&မညသ်ိ& ့ သgိ+ိရမညန်ညး်။ 

                    မိမိေလXာကထ်ားေသာ ဘဏခ်ွတဲငွ ်(သိ&မ့ဟ&တ)် Relationship Manager ကိ& ေမးြမနး်4ိ&ငပ်ါသည။် 

 
အာမခံ 

 
  ၂၅။  အာမခေံြမသာg+ိDပီး အေဆာကအ်ဦး မပါလXငေ်ချးေငေွလXာကထ်ားလိ&ရ့4ိ&ငပ်ါသလား။ 

            အာမခအံြဖစထ်ား၍ ေလXာကထ်ား4ိ&ငပ်ါသည။် ေြမတနဖိ်&းသာယPရေသာေeကာင့ ် ရာြဖတတ်နဖိ်&း 

နညး်4ိ&ငပ်ါသည။် 

 
 ၂၆။  အာမခတံနဖိ်&း၏ ရာခိ&င4်@နး်မညမ်Xေပfတငွ ်ေချးေငပွမာဏသတမ်+တေ်ပးမညန်ညး်။ 

             ေချးေငအွသံ&းြပEမည့ ်ရညရွ်ယခ်ျကေ်ကာငး်မနွမ်@၊ လ&ပ်ငနး်ခိ&ငမ်ာမ@၊ ြပနလ်ညေ်ပးဆပ်4ိ&ငစ်မ်ွး 4+င့ ်     

အြခားအချကအ်လကမ်ျား ေပfမPတညပ်ါသည။် 

 
၂၇။  လယယ်ာေြမအြခားနညး်သံ&းစွခဲငွ့က်ိ& အာမခအံြဖစေ်ပး၍ ေချးေငေွလXာကထ်ား4ိ&ငပ်ါသလား။             

              သတမ်+တထ်ားသည့ ် အြခားနညး်သံ&းစွခဲငွ့ ် အတိ&ငး် (၆) လအတငွး်ေဆာငရွ်ကထ်ားပါက 

ေလXာကထ်ား4ိ&ငပ်ါသည။် ေချးေငခွငွ့ြ်ပEချကရ်g+ိပါက  Register Mortgage   ြပEလ&ပ်ရပါမည။် 

 
၂၈။  ကား၊ စကပ်စNညး်၊ ထ&တက်&နမ်ျားကိ& အာမခအံြဖစေ်ပးDပီး ေချးေငေွလXာက4်ိ&ငပ်ါသလား။ 

               လတတ်ေလာတငွမ်ရ4ိ&ငေ်သးပါ။ 

 
၂၉။  အာမခပိံ&ငဆ်ိ&ငသ်P4+င့ ်လ&ပ်ငနး်အမညေ်ပါကသ်Pတိ& ့ အကျိEးတP လ&ပ်ကိ&ငေ်နပါက ေချးေငရွယP4ိ&ငပ်ါသလား။  

       မညသ်ည့စ်ာရွကစ်ာတမ်းများတငြ်ပရမညန်ညး်။          

          အကျိEးတPလ&ပ်ကိ&ငေ်နသညမ်+ာ မ+နက်နပ်ါကခငွ့ြ်ပE4ိ&ငပ်ါသည။် ဘဏမ်+ေပးအပ်ရနသ်တမ်+တထ်ား 

သည့ ်စာရွကစ်ာတမ်းများအတိ&ငး်ေပးအပ်ရပါမည။် 

 
၃၀။  ဂရနအ်မညေ်ပါက ်မရg+ိေသးပါက ေချးေငအွတကွ ်အာမခေံပးအပ်4ိ&ငပ်ါသလား။         

          ေချးေင ွေလXာကထ်ားသP၏ ဂရနအ်မညေ်ပါက ်ြပနလ်ညေ်လXာကထ်ားေပးမည ်ဆိ&ပါက ေချးေင ွ

လ&ပ်ငနး်စ\များအား bကEိတငေ်ဆာငရွ်က4်ိ&ငD်ပီး ဂရနအ်မညေ်ပါက ်ရg+ိမ+သာ ေချးေငထွ&တယ်Pခငွ့ ်ရg+ိမည ်

ြဖစပ်ါသည။် 

 


