သတင္းထတ္္ ျ္န္ခ်က္

႐ိုးးမဘဏ္ႏွင္င့္ BRAC Myanmar တသသည္ ဆျ္းသသ္္ေသာ ္ေင္ေေခ်ကးခ်ကကသည္ေ
ည ထာခ်က္ ္္င့္ နင္း
ဆင္ရာသ္ေဘာတကသာန္်ဳ တ
္ သ္ရ တ
္ င္ လခ်က္မတ္္ေရးထး
္မျ္မာခ်က္ ္ေ
္ င ၂ ဘညလ္္ တျ္ းရ သ္ေဘာတကသာန္်ဳ သ
္ သည္ ္မျ္မာႏွင္ငရ
္ ၿမ်ဳ႕္ ႏွင္င့္ ္ေခ်က္းလခ်က္္ေ သမ အမ္်ဳးသမညးမ္ားႏွင္င့္
အမ္္ေထာင္သမ္ားး၏ သညး ား္ေရး ႕္ ၿ ်ဳးတးတခ်က္မႈ ္ သ္္ေ ေလာ္ေသရျ္ တျ္းအား္ေ းလ ္ေ
္ ဆာင္လာႏွင္မသည္ ္ သ္သသည္္။
ရျ္ခ်ကျ္၊ ္မျ္မာ - မတ္လ ၈ ၊ ၂၀၁၈ နႏွသ္္။

္။ ႐ိုးးမဘဏ္ႏွင္င့္ BRAC ္မျ္မာင့္အ္ေသးသား္ေန္း္ေငခ်ကမကဏညလညမတခ်က္ (BRAC)

တသသည္ ္မျ္မာႏွင္င္တင္ BRAC း၏ အ္ေသးသား္ေန္း္ေငလ ္ငျ္းမ္ားခ်က

္င့္ းခ်ကကသညည္ေ းႏွင္ရျ္အတခ်က္ ္မျ္မာခ်က္ ္္ေင ၂

ဘညလ္္တျ္ းရ သ္ေဘာတကသညညသာန္်ဳ ္တသ္ရ ္ခ်က ္ေ ္ေ ာ္ ရညလ ၂၁ ရခ်က္္ေျခ်က န္်ဳ ္ဆလခ်က္ၿ ည ္ သ္သသည္္။ BRAC သသည္ လခ်က္ရတင္
ႏွင္င္တသ္၀ျ္းန္း၌ အမ္္ေထာင္သ္ေ င္း ၆၄,၀၀၀ ္ေခ်က္ာ္အတခ်က္ အ္ေသးသား္ေန္း္ေငမ္ား ထတ္္ေန္းထားၿ ညး သသ္ေ င္း ္ေန္း္ေငတျ္ းမာ
ခ်က္ ္

၁၂

ဘညလ္္

ရၿ ည

န္႕ထင္္ေဆာင္ရခ်က္ႏွင္ရျ္

္ သ္သသည္္။
BRAC

ဆင္းရႏွမ္း း္ေသာ

အ္ေျ္ င္င့္

၂၀၁၄

အမ္္ေထာင္သမ္ားအတခ်က္
နႏွသ္ခ်က

္မျ္မာႏွင္င္တင္

ဘ႑ာ္ေရး၀ျ္္ေဆာင္မမ
ႈ ္ားခ်က
အ္ေသးသား္ေန္း္ေငလ ္ငျ္းခ်က

သတင္လ ္္ေဆာင္နင့္္နင္း ္ သ္သသည္္။ BRAC သသည္ ၿမ်ဳ႕္ ႏွင္င့္ ္ေခ်က္းလခ်က္္ေ သရ အမ္္ေထာင္သမ္ားး၏သညး ား္ေရးခ်က ္မင္င့္တင္္ေ းႏွင္ရျ္
အမ္်ဳးသမညးမ္ား္ေရးရာတင္ အာ႐ိုး္ သခ်က္လ ္္ေဆာင္္ေျၿ ညး လခ်က္ရတင္ ္ေန္း္ေင၀ျ္္ေဆာင္မႈ္ေ းအ ္ႏွင္ရျ္ ႐ိုး္းန္ေ င္း ၄၂ န
င္င့္လသ္ခ်ကာ ္ေဆာင္ရခ်က္္ေ းလ္ခ်က္ ရသသည္္။ ႐ိုးးမဘဏ္သသည္ ္မျ္မာႏွင္င္း၏ အႀခ်ကညးဆ္းဘဏ္မ္ားအျခ်က္ တသ္နအ အ၀င္္ သ္ၿ ညး
၀ျ္ထမ္း္ေ င္း ၃,၀၀၀ ္ေခ်က္ာ္ရခ်ကာ ႏွင္င္တသ္၀ျ္းတင္ ဘဏ္န ၇၄ န င္င့္လသ္ထားသသည္္။
၂၀၁၆ နႏွသ္အတင္းခ်က အတသည္္ ်ဳ္ ျာျ္းနင့္္ေသာ ဥ ္ေ အရ ္မျ္မာႏွင္င္အတင္းရ ဘဏ္မ္ားအ္ေျ္ င္င့္ အ္ေသး
သား္ေန္း္ေငလ ္ငျ္းမ္ားသ ္ေင္ေေခ်ကး ္ေန္း္ေငထတ္္ေန္းမႈခ်က နင္င့္္ ်ဳၿ ညးန္ျ္မသွစ၍ အရျ္အဟျ္္ င္င့္ တးတခ်က္လာသသည္င့္ အ္ေသး
သား္ေန္း္ေငလ ္ငျ္းမ္ားအား ္ေင္ေေခ်ကး္ေထာခ်က္ ္င့္မႈမ္ား ္ေ းအ ္ႏွင္ရျ္အတခ်က္ ႐ိုးးမဘဏ္အ္ေျ္ င္င့္ လ ္္ေဆာင္လ္ခ်က္ရသသည္္။
LIFT း၏ ္င့္ းမႈ္ေအာခ်က္ရ ႐ိုးးမဘဏ္း၏ Agribusiness Finance Program မ Credit Risk Consultant ္ သ္သက Mr. Teun
van Vlerken း၏ ္ေ္ ာေခ်ကားန္ခ်က္အရ အ္ေသးသား္ေန္း္ေင Product သသည္ ္ေ္မႏွင္င့္ အမ္ရာအ္ေဆာခ်က္အဥညမ္ားခ်က အာမန္
သၥသည္းအ္ သ္ မထားရႏွင္္နင္း္ေေခ်ကာင္င့္ ္ေန္း္ေငထတ္္ေန္းမႈ သ္န္ျ္သ္သညႊျ္းမ္ားအျခ်က္ အသဥ္အလာအသသ္တသ္နခ်က တသည္္ေထာင္
ႏွင္္နင္း္ သ္သသည္ ဟ သရသသည္္။ "အလ္င္အ္မျ္တးတခ်က္လာ္ေျတင့္ ္မျ္မာင့္သညး ား္ေရးရ႕ လအ ္န္ခ်က္ခ်က ရင္ဆင္ႏွင္
လ ္သဥ္

င္ဆင္မႈအ္ေ္န္ ်ဳ

္ေန္း္ေငထတ္္ေ း္နင္း္ေတဟာ

ဆခ်က္ၿ ညး

လ ္႐ိုးး

လ္္ေလာခ်က္မႈမရ္ေတာင့္ ဘကး္။

လ
ည

သညး ား္ေရး္ေ္ ာင္းလမႈႀခ်ကညးထမာ ္ေင္ေေခ်ကးသညး ဆင္းမႈ အ္ေ္န္ ်ဳတင့္ ္ေန္း္ေငထတ္္ေ း္နင္း၊ ္ သညင့္္သ္တင့္ ဥ ္ေ မတ္တမ္းမတ္ရာ္ေတျ
Client ္ေတရ႕ လအ ္န္ခ်က္ျ ခ်ကခ်က္သညညတင့္ ထတ္ခ်ကျ္္ေတဟာ ဥညး္ေဆာင္လာ္ေျၿ ည ္ သ္ တတယ္" ဟ Teun ခ်က ္ေ္ ာေခ်ကားနင့္သသည္္။
တယန ကး္ေ င္းမႈသသည္ BRAC ခ်က အမ္္ေထာင္သ္ေ င္း ၄,၀၀၀ ္ေခ်က္ာ္အား ခ်က္ ္္ေင ၁၅၀,၀၀၀ ႏွင္ သျ္း ၁၀၀ ေခ်ကား
အ္ေသးသား္ေန္း္ေငမ္ားခ်က

ထတ္္ေန္း္ေ းႏွင္္ေအာင္

လ ္္ေဆာင္္ေ းႏွင္မသည္

္ သ္သသည္္။

“္မျ္မာႏွင္င္မာရတင့္

သညး ား္ေရးလ ္ငျ္းရင္ အမ္်ဳးသမညး္ေတအတခ်က္ ခ်ကကသညည္ေထာခ်က္ ္င့္္ေ းတာ္ေတ တး္မင္င့္လ ္္ေဆာင္

အ္ေသးသား

BRAC Myanmar ႏွင္င့္

ကး္ေ င္းလ ္္ေဆာင္ရတာဟာ ႐ိုးးမဘဏ္အတခ်က္ တခ်ကတယ္္ေခ်ကာင္းတင့္ အနင္င့္အ္ေရးတသ္န္ သ္တတယ္ ဆတာ တယ္ေခ်ကသည္ တတယ္္။
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႐ိုးးမဘဏ္ခ်က ခ်ကကသညည ္င့္ းတင့္ ္ေထာခ်က္ ္င့္္ေငဟာ အမ္္ေထာင္သ္ေ င္းမ္ားသာရ႕ လကမႈဘ ္ေတ မ
္ ျ္္ေင္ေေခ်ကးသျသ္ခ်က အသ္း္ ်ဳ္နင္းခ်က္ေျ
အခ်က္်ဳးအ္မတ္္ေတ ရရႏွင္္ေအာင္၊ တးတခ်က္လာ္ေအာင္ လ ္္ေဆာင္္ေ းႏွင္မာ ္ သ္လ

ၿ ညး ္ေခ်က္ျ ္သရာ္ေခ်ကာင္း တတယ္” ဟ

႐ိုးးမဘဏ္း၏ Special Advisor to the Chairman & CEO ္ သ္သက Hal Bosher ခ်က ္ေ္ ာသသည္္။
“႐ိုးးမဘဏ္ျ BRAC အေခ်ကား
တသည္္ေဆာခ်က္မႈအတခ်က္

ကး္ေ င္းလ ္္ေဆာင္မႈဟာ ္မျ္မာႏွ္င္င္မာ အားလ္း

အန္ျ္ခ်ကခ်က္္ေ္နလမ္းတသ္န္ သ္ တတယ္္။

င္ႏွင္တင့္ ္ေင္ေေခ်ကးခ်က႑ခ်က

လက္ေျမႈအဆင္င့္အတျ္းႏွမ္း းတင့္

္ေ္န္ေတခ်က ျားလသည္္ေအာင္ အတကတခ်က လ ္္ေဆာင္ရတင့္အတခ်က္ အရမ္းခ်က

လက္ေတရ႕

္ သ္လာႏွင္

မ္းသာာဏ္တယကမ တတယ္” ဟ BRAC Myanmar

Microfinance Company Limited း၏ ္မျ္မာႏွင္င္ ခ်ကတယ္သားလတယ္္ သ္သက ATM Tariqul Islam ခ်က ္ေ္ ာသသည္္။
XXX

ဆျ္းသသ္သသည္င့္္ေင္ေေခ်ကးခ်ကကသညည္ေထာခ်က္ ္င့္္နင္း ဆင္ရာသ္ေဘာတကသာန္်ဳ ္ ္ေရးထး အနမ္းအျားတင္ ႐ိုးးမဘဏ္ႏွင္င့္ BRAC Myanmar တး၏ အ လခ်က္
ဓာတ္ ္

႐ိုးးမဘဏ္အေၾကာင္း
၁၉၉၃ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခခဲ့ည္ဲ ႐ိုးးမဘဏ့္ည္ ျမမ္မာုႏင္ငတငင္ အတးတက္ကးေ့ာ ျ ည္တငင္း ဂၢလက
ဘဏ္တစ္ချ စ့္ည္္။ ုႏွစအ
္ မည္းင္း္ၾကာၾ ားေမာက္မွာ င္ ႐ိုးးမဘဏ့္ည္ လူ႔စငမ္းအားအအင္းအျမစ္စ္၊ မည္း ညာစ္၊ ေကာ္ အတ္
အ ္ခခ်ဳ ္ေအး စ့ညဲ္ အဓကကခ့ည္ဲအခမ္းကးမခားတငင္ မဟာဗခ်ဴဟာကခေ့ာ အင္းုႏွားျမွ်ဳ ္ုႏွမမခားက ့့ာစငာ လ ္ကင္ခခဲ
့ည္္။
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လက္အွတငင္ ႐ိုးးမဘဏ့္ည္ တမ္ းအားျ င္ဲ ျမမ္မာုႏင္င္ငံ၏ အႀကားကးဘဏ္မခားစာအင္းတငင္ မ ါတ္ (၄) ေမအာာ၌ အ ္တည္
ေမၾ ား ၀မ္ထမ္းေ ါင္း ၃,၀၀၀ ေကခာ္အွကာ ုႏင္ငတစ္၀မ္းတငင္ ဘဏ္ခေ
ငခ ါင္း ၇၄ ဘဏ္က

ငငဲလ
္ ွစ္ထား့ည္္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တငင္

႐ိုးးမဘဏ့္ည္ ုႏင္ငတကာေငငေၾကးအ အငခ အစည္းျ စ္ေ့ာ International Finance Corporation (IFC) မွ ထမကး တက္႐ိုးက္
အင္းုႏွားျမွ်ဳ ္ုႏေ့ာ
ွ
ဘဏ္တစ္ခ ျ စ္လာၾ ား Credit Risk Management စ္၊ Finance စ္၊ Treasury စ္၊ Product Development တ႔က
အကင္ဲျမွငဲတ
္ င္အမ္စ္၊ New Core Banking System က အ့းျ ်ဳုႏင္အမ္ IFC ္ငံ၏ ့းုႏွစ္တာကာလအတငက္ အႀကေ းမ
မခား ျ ်ဳလ ့္ညဲ္အကူအညာက အအွခခဲ့ည္္။ ထ႔ျ င္ ဂခာမမာႏွင္င

ငအၾ ်ဳးေအးေအဂခင္စာတစ္ချ စ္ေ့ာ GIZ မွလည္း မည္း ညာ

အေထာက္အကူမခား အအွခခဲၾ ား အေ့းစားအလတ္စားလ ္ငမ္းမခား့႔ ေခခးေငငထတ္ေခခးျခင္းုႏွင္ဲ တ့္က့္္ပတ္သက္၍ တးတက္မွမခား အအွခခဲ
ကာ လ ္ငမ္းမခား ခခခအထငင္ေကာင္အငက္ုႏင္ခခဲ့ည္္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တငင္ ကက့္င္း္ေအးကမမဏာ တ္း္လာေမာုႏွင္ဲ

ူးေ ါင္း့္ပတ္သက္၍

ျမမ္မာုႏင္င တစ္၀မ္း့႔ ဒစ္ဂခစ္တ္း္ဘးာေအး၀မ္ေကာင္မလ ္ငမ္းမခား ေကာင္အငက္ုႏင့္ည္ဲ Wave Money က

ူးတငခ

တည္ေထာင္ခခဲ့ည္္။ ႐ိုးးမဘဏ့္ည္ ုႏင္ငတကာ အ အငခ အစည္းတစ္ချ စ့္ည္ဲ LIFT ုႏွင္ဲ လက္တင့္ပတ္သက္၍
ခ ျမမ္မာုႏင္င္ငံ၏ ငအၾ ်ဳးေအးတငင္
အဓကကခေ့ာ အခမ္းကးတစ္ချ စ့္ည္ဲ လ္း္္းာစား ငားကးအတငက္လည္း တးခခခအလ ္ကင္လခက္အွ့ည္္။ ္းင္းလ္း္္းာ
စား ငားကးအတငက္ မ္း့္ာလမ္ုႏင္ငမွ RaboBank ကလည္း မည္း ညာအေထာက္အ ဲမခား ကူညာလခက္အွ့ည္္။ ႐ိုးးမ
ဘဏ့္ည္ ျမမ္မာုႏင္င္ငံ၏ ဘးာေအးကး ငအၾ ်ဳးမအတငက္ ကက္လက္ႀက်ဳး မ္းေကာင္အငက္လခက္အွ ါ့ည္္။
BRAC (္မျ္မာ) အ္ေေခ်ကာင္း
၁၉၇၂ နႏွသ္တင္ ဘာၤလား္ေ ရ္ႏွင္င္ာ၌ BRAC ခ်က တသည္္ေထာင္နသ
င့္ သည္္။ ဆင္းရႏွမ္း းမႈခ်က ထ္ေရာခ်က္သာ ခ်ကင္တတယ္္ေ္ ရင္း္နင္း ႏွင္င့္
အ္နား္ေသာႏွင္င္မ္ားတင္ တယင္းလ ္ငျ္းသဥ္မ္ားခ်က ခ်က္တယ္ခ်က္တယ္္ ျ္္ ျ္လ ္္ေဆာင္္နင္း တ္ င္င့္ ္ေအာင္္မင္္ေသာ အသညအသဥ္မ္ား
အ္ေခ်ကာင္အထသည္္ေ ာ္ွစ၍ ခ်ကမၻာတသ္လႊားရ

္ၿ ်ဳးတးတခ်က္မႈ္ေဆာင္ရခ်က္သသည္င့္ အႀခ်ကညးဆ္း အ အသသည္းမ္ားထမ တသ္န္ သ္သသည္္။

BRAC း၏ လ ္ငျ္းသဥ္မ္ားသသည္ Bangladesh ၊ Afghanistan ၊ Pakistan ၊ Tanzania၊ Uganda၊ South Sudan၊ Sierra Leone၊
Liberia၊ Myanmar ၊ Nepal ၊ Philippines ႏွင္င္မ္ားရ လကသျ္း္ေ င္းမ္ားသာ အထ ္ေရာခ်က္ရသသည္္။ ္မျ္မာႏွင္င္တင္ ၂၀၁၄ နႏွသ္ာ၌
အ္ေသးသား္ေင္ေန္းလ ္ငျ္းအ္ သ္မတ္ တင္
္
နင့္ၿ ညး သမရးခ်က္ ္ေင္ေေခ်ကးသျသ္တင္ ခ်က္ျ္ရသ္္ေျနင့္္ေသာ လကမႈအသင္းအ င္းမ္ားအား
အ္ေသးသား ္ေင္ေန္းလ ္ငျ္း ျ္္ေဆာင္မႈ မ္ားခ်က ္ေ းအ ္လ္ခ်က္ရသသည္္။ BRAC သသည္ ရျ္ခ်ကျ္ၿမ်ဳ႕

ျ္းခ်က္င္ရ ္ေခ်က္းရာမ္ား၊

နကး၊

မႏွၱေ္ေလး ၊ ္ေျ္ သည္္ေတာ္ ႏွင္င့္ သသ္ခ်ကင္း္ေ သမ္ားတင္ ခ်ကတယ္သားလတယ္ရ္းန္ေ င္း ၄၂ ဆင္္ င္င့္ ္ေန္း္ေင္ေ င္း အ္ေမရခ်ကျ္္ေ ေလာ
၃၅ သျ္း ထတ္္ေန္းထားသသည္္။

BRAC သသည္ ္ သည္ထ္ေရး ျ္ေခ်ကညးျာျ လခ်က္္ေအာခ်က္တင္ International Non-Profit

Organization အ္ သ္ မတ္ ္တင္ထားသသည္္။
BRAC သသည္ သညး ား္ေရး ႏွင္င့္ လကမႈ ္ၿ ်ဳး္ေရး ခ်က႑ႏွသ္နလ္း
္ၿ ်ဳးတးတခ်က္္ေရး

န္ဥ္းခ်က ္မခ်က
ႈ

“Microfinance-plus

approach”

တယ္ေခ်ကသည္ထားသသည္္။
ဟ

္ေနေ္ေသာ

င္သသည္င့္ ္ေရရသည္ဆင္းရမႈ္ေလ္ာင့္န္္ေရး အတခ်က္ ခ်က႑န္တ္ဆခ်က္
BRAC

း၏

အ္ေသးသား္ေင္ေန္းလ ္ငျ္း

္ၿ ်ဳးမႈဥညးတသည္သသည္င့္

BRAC

း၏

ျတယ္ တယ္

လ ္္ေဆာင္မႈမ္ားသသည္
ႏွင္င့္

ခ်က႑အားလ္းခ်က

ၿန္်ဳငသသည္
္
င့္န္ဥ္းခ်က ္မႈမ္ားး၏ တသ္သတ္တသ္ င္း အ္ သ္ ္မင္္ေတရမသည္ ္ သ္သသည္္။ BRAC သသည္ ္မျ္မာႏွင္င္ရ ဆင္းရႏွမ္း းသသည္င့္
လက္ေျမႈတင္ ္ေျထင္ေခ်ကသကမ္ားတခ်က္ အားလ္း

င္ႏွင္သသည္င့္ ္ေင္ေေခ်ကးသျသ္ခ်က ျ္္ေဆာင္္ေ းထားၿ ညး ခ်က္ျ္းမာ္ေရး္ေသာင္င့္္ေရာခ်က္မႈ

၊ သခ်က္ ္်ဳး္ေရး ၊ လကမႈ တ္ ျ္းခ်က္င္တးတခ်က္မႈ အသရ္ေသာ ခ်က႑မ္ားျင္င့္
အသညအသဥ္မ္ား္ င္င့္

္ေထာခ်က္ ္ေ
္င့္ းထားသသည္္။

္မျ္မာႏွင္င္တင္

တ္သခ်က္ွစ၍ မတကသညည္ေသာ

အ္ေခ်ကာင္အထသည္္ေ ာ္္ေသာ

္႕ၿ ်ဳးတ္းတခ်က္္ေရး

လ ္္ေဆာင္န္ခ်က္မ္ားသသည္

္ေခ်က္းလခ်က္္ေ သ္ေျ အမ္်ဳးသမညးမ္ား ၊ ္ေ္မတယာမင့္သကမ္ား ၊ အ္ေ္နန္ လတယ္သမားမ္ား၊ ္ေရ႕္ေ္ ာင္းလ ္သားမ္ား ႏွင္င့္ အ္ေသးသား
သျ္ဥညးလ ္ငျ္းရင္မ္ား အသရသသည္င့္

အမ္်ဳးမ္်ဳး္ေသာ လကဥညး္ေရမ္ားသား၏ လအ ္န္ခ်က္မ္ားခ်က ္ သည္င့္ဆသည္း္ေ းသသည္္။ BRAC သသည္

္မျ္မာႏွင္င္ာ၌ လာမသည္င့္ႏွသ္မ္ားတင္ လ ္ငျ္းသဥ္န္႕ထင္လ ္္ေဆာင္မႈမ္ားခ်က ခ်က္တယ္ခ်က္တယ္္ ျ္္ ျ္္ေဆာင္ရခ်က္သားမသည္ ္ သ္ၿ ညး
ဆင္းရႏွမ္း းမႈ ္ေလ္ာင့္န္ရျ္အတခ်က္ လခ်က္္ေတ္ေရရသည္အ္ေ္ ရာ္ေ းမႈမ္ားခ်က ရာ္ေ ရျ္ ႀခ်က်ဳး မ္းလ ္္ေဆာင္သသည္္။
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