သတင္းထတ္္ ျ္န္ခ်က္

႐ိး းမဘဏ္ ႏွင္င့္ MC Easy Microfinance ခ်က ၸမဘဏလ
ီ ီ တ
ိ ခ်က္ တိ႔သည္ ္ ျ္ မခ်က္ ္ေ
္ ငြ ၄ းီလယ
ီ ံ
တျ္ းရ
ိ ိ ္ေငြ္ေေခ်ကးသ္ေးမတတညီ မႈ ၂ နခ်ကိ လခ်က္ တ္္ေရးထိး
ယင္း္ေငြ္ေေခ်ကးသ္ေးမတတညီ မႈ္ င္င့္ လခ်က္ တ္္ေရးထိးသည္င့္ အ ႔ြြဲအစည္းျစ္နသည္ ္ ျ္ မႏွိင္ငံအတြင္းရိ ္ေ သ ၆ နတြင္
အ္ေသးစမးလ ္ငျ္းရင္ ္မး ႏွင္င့္ စီး ြမး္ေရးလ ္ငျ္းငယ္ ္မးခ်ကိ ္ေန္း္ေငြရရိ္ေစရျ္အတြခ်က္ အမး္ေ းလ ္္ေ

မင္ရျ္

ရည္ရြယ္ထမးသည္။
ရျ္ခ်ကျ္၊ ္ ျ္ မ။

။ ္ေအမခ်က္တးမလ
ိ
၁၅ ရခ်က္၊ ၂၀၁၈ နႏွစ္ - ႐ိး းမဘဏ္ ႏွင္င့္ MC Easy Microfinance ခ်က ၸမဘဏီလီ ိတခ်က္တိ႔

တး္ေ င္း၍ စစ္ေ င္း ္ ျ္ မခ်က္ ္္ေငြ ၈ းီလီယံ တျ္ ိးရိ (္ေငြ္ေေခ်ကးသ္ေးမတတညီ မႈ တစ္နလ္င္ ္ ျ္ မခ်က္ ္္ေငြ ၄ းီလီယံ)
္ေငြ္ေေခ်ကးသ္ေးမတတညီ မႈ

၂

နခ်ကိ

လခ်က္ တ္္ေရးထိးနြဲင့္သည္။

စခ်က္တင္းမလခ်က ္ေအမင္္ င္စြမ လခ်က္ တ္္ေရးထိးနြဲင့့္ ီး
လခ်က္ တ္္ေရးထိးနြဲင့္္နင္း
တိးန္ြဲ႕လ ္္ေ

္ စ္သည္။

မင္ႏွိင္္ေအမင္

ထ

္ေငြ္ေေခ်ကးသ္ေးမတတညီ မႈခ်ကိ

တိယ္ေ္ မခ်က္သ္ေးမတတညီ မႈခ်ကိ ္ေအမခ်က္တိးမ ၁၀ ရခ်က္္ေျ႔ခ်က

ယန္ေငြ္ေေခ်ကးသ္ေးမတတညီ မႈ ္မးသည္

ခ်ကတညီ္ေ းႏွိင္ ည္္ စ့္ ီး

ံး္ေသမ

လတ္ေ င္း

Easy

၂၈,၀၀၀

Microfinance

ဦး၊

၏

အထတးသ္ င္င့္

လ ္ငျ္း ္မးခ်ကိ

လ ္ငျ္းလည္ တ္ရျ္

အရင္းအႏွီးလိအ ္္ေသမ အ္ေသးစမး စီး ြမး္ေရးလ ္ငျ္းရင္ ္မး ႏွင္င့္ စြျ႔ဥ
္ ီးတီထြင္သတ ္မး ခ်ကိ ိ၍ ္ေန္း္ေငြထတ္္ေန္း္ေ းႏွိင္ ည္
္ စ္သည္။ Easy Microfinance သည္ လခ်က္ရိတြင္ ရျ္ခ်ကျ္ ၊ ္ေျ္ ည္္ေတမ္၊ စစ္ခ်ကိင္း၊ ္ေခ်ကြးတိင္း္ေ သဒခ်ကီး ္မးႏွင္င့္ ြျ္ ႏွင္င့္ ခ်ကရင္
္ ည္ျယ္တိ႔တြင္

႐ံးနြ္ေ
ြဲ င္း

၁၂

န

ြငင့္လ
္ စ္ထမး့ ီး

အသင္းသမး္ေ င္း

၇၀,၀၀၀

ခ်ကိ

ဝျ္္ေ

မင္ ္ေ
မႈ းလ္ခ်က္ရခ်က
ိ မ

စစ္ေ င္း ္ေန္း္ေငြတျ္ ိး ္ ျ္ မခ်က္ ္္ေငြ းီလီယံ္ေ င္း ၂၀ ္ေခ်က္မ္္ င္င့္ လ ္ငျ္းလည္ တ္လ္ခ်က္ရိသည္။ ႐ိး းမဘဏ္သည္
္ ျ္ မႏွိင္ငံ၏ အဒခ်ကီး

ံးးမဘဏ္ ္မးအျခ်က္ တစ္နအ အ၀င္္ စ့္ ီး ၀ျ္ထ ္း္ေ င္း ၃,၀၀၀ ္ေခ်က္မ္ရိခ်ကမ ႏွိင္ငံတစ္၀ျ္းတြင္ းမဘဏ္နြြဲ

၇၅ န ြငင့္လ
္ စ္ထမးသည္။

“့ ီးနြဲင့္တင့္တ
ြဲ စ္ႏွစ္ တ္လံး္ေငြ္ေေခ်ကးသ္ေးမတတညီ မႈ္ေတြ

လ ္္ေ

မင္နြဲင့္တင့္ြဲ

္ေငြ္ေန္းလ ္ငျ္းအ ႔အ
ြြဲ စည္း တစ္နအ္ စ္ Easy Microfinance ခ်က

႐ိး းမဘဏ္ရြဲ႕

၁၀

န

္ေ္ မခ်က္

အ္ေသးစမး

ဝင္လမတြဲင့္အတြခ်က္္ေေခ်ကမင္င့္ ႐ိး းမဘဏ္ခ်က ္ေခ်က္ျ ္ တ
ီ ိ္ စ္ ိ

တယ္။ ္ ျ္ မႏွိင္ငံ မရိတြဲင့္ အ္ေသးစမး္ေငြ္ေန္းလ ္ငျ္းခ်ကးခ်ကိအထတး ခ်ကတညီအမး္ေ းတြဲင့္ းမဘဏ္တစ္န ္ စ္တြဲင့္ ႐ိး းမဘဏ္ဟမ
္ ျ္ မႏွိင္ငံ မရိတြဲင့္ စီး ြမး္ေရး ြံ႔့ ိဖးတိးတခ်က္္ေရး ျြဲ႔ အ္ေသးစမးစြျ္႔ဦးလ ္ငျ္းတိးတခ်က္္ေရး ခ်ကး ္မးခ်ကိ
လတ္ေထမင္္ေသမင္း္ေ င္း ္မးစြမရြဲ႕ လတ္ေျ မႈ႕းဝ
္ ျ္ မခ်က္ ္္ေငြ ၈၀ းီလီယံ လ ္္ေ

ံင့္ ိး္နင္း

တစ္

င္င့္

ိ ိ တိးတခ်က္္ေအမင္ တိခ်က္႐ိခ်က္ခ်ကတညီအမး္ေ းတြဲင့္ ္ေငြ္ေေခ်ကးခ်ကတညီ မႈ္ေ င္း

မင္နြဲင့့္ ီး ္ စ္ တယ္။ Easy Microfinance ျြဲ႔ ႐ိး းမဘဏ္ရြဲ႕ တး္ေ င္း မႈဟမ ္ ျ္ မႏွိင္ငံရြဲ႕

စီး ြမး္ေရး ြံ႕္ ိဖးတိးတခ်က္ မႈ ရြဲ႕ ္ေျမခ်က္ထ ္္ေ္နလ ္းတစ္နအ္ စ္ ထင္ဟ ္္ေစ မ ္ စ္ တယ္" ဟ ႐ိး းမဘဏ္၏ Special Advisor
to the Chairman & CEO ္ စ္သတ Hal Bosher ခ်က ္ေ္ မသည္။
Easy Microfinance
္ေစရျ္

ဝျ္္ေ

မင္ မႈ္ေ း္ေသမ ္ေန္း္ေငြ ္မးသည္ လြယ္ခ်ကတလ္င္္ ျ္စြမရယတႏွိင္္ေစရျ္ ႏွင္င့္ ္ ျ္လည္္ေ း္ေန္ႏွိင္

ျ္တီးထမး့ ီး ္ေန္း္ေငြရယတသတ ္မး၏ လ ္ငျ္းလိအ ္န္ခ်က္ႏွင္င့္ ္ ျ္လည္္ေ း္ေန္ႏွိင္စြ ္းခ်ကိ အ္ေ္နနံ၍ ္ေန္း္ေငြ

သတ္ တ္ထမး္ေ း္နင္း

္ စ္သည္။

Easy

Microfinance

၏

ဝျ္္ေ

မင္ မႈ ္မးတြင္

တစ္ဦးအ္ေ ၚတစ္ဦး အ္ ျ္အလျ္ အမ နံရျ္လိအ ္သည္င့္၊ ္ ျ္ မ္ေငြခ်က္ ္ ၁၀ သိျ္း

္ေငြ္ေန္းယတသတ

မမဘဏခ်ကိ

အ ႕ြြဲ ဝင္ ္မး

မမဘဏအထိ လိအ ္န္ခ်က္ရိသည္င့္ စီး ြမး္ေရး

Level 8, Office Tower 2, HAGL Myanmar Centre Tower, No.192, Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township,Yangon, Myanmar.
+95 1 9345 255, 9345 266 - www.yomabank.com

လ ္ငျ္းငယ္ ္မးခ်ကိ အဓိခ်ကထမးသည္င့္ အ ႔လ
ြြဲ ိခ်က္္ေန္း္ေငြ

ႏွင္င့္

္ ျ္ မ္ေငြခ်က္ ္ သိျ္း ၁၀၀

မမဘဏအထိ လိအ ္န္ခ်က္ရိသည္င့္

အ္ေသးစမးစီး ြမး္ေရးလ ္ငျ္းရင္ ္မးခ်ကိ အဓိခ်ကထမးသည္င့္ တစ္ဦးန္င္း္ေန္း္ေငြ ္မး ဟတ၍ ရိသည္။ Easy Microfinance သည္
အခ်က္ိဖးအ္ တ္အတြခ်က္

ရည္ရယ
ြ ္္ေ

မင္ရြခ်က္သည္င့္

အ္ေသးစမး္ေငြ္ေရး္ေေခ်ကး္ေရးအ ြြဲ႔အစည္းတစ္န္ စ့္ ီး

စတင္တည္္ေထမင္နြဲင့္ခ်ကမ တတညီ္ေသမ ္ေန္း္ေငြ စံ
ံ ႏွစ္ ္ိဖးခ်ကိ ဝျ္္ေ

၂၀၁၆

နႏွစ္တြင္

မင္ မႈ္ေ း္နင္း္ င္င့္ အသင္းသမး ္မးစြမ ခ်ကိ ဝျ္္ေ

မင္ မႈ္ေ းရျ္

လည္း “ရိး းမဘဏ္ျြဲ႔အတတ

မင္ရြခ်ကန
္ ြငင့္္

ရည္ရြယ္သည္။
Easy Microfinance ၏

ျ္္ေျးး္င္း ရိခ်က္တမ္ စ္သတ Frank Snieders

ရ္နင္းဟမ Easy Microfinance ရြဲ႕ လ ္ငျ္း္ေတြ တိးန္ြဲ႕လ ္္ေ
ြံ႕့ ိဖးတိးတခ်က္လမ္ေစ ိ႔၊

မင္ႏွိင္ ႔အ
ိ ္ င္ အ္ေသးစမးလ ္ငျ္းရင္္ေတြရြဲ႕ လ ္ငျ္း္ေတြ

အလ ္အခ်ကိင္အနြငင့္အ
္ လ ္း္ေတြ ျ္တီး္ေ းျိင္ ိ႔ျ႔ြဲ

အဓိခ်ကလိအ ္န္ခ်က္္ စ္တြဲင့္ ္ေန္း္ေငြဝျ္္ေ

မင္ မႈ္ေတြခ်ကိ

တး္ေ င္း္ေ

လတ မႈးဝ္ေတြ

ြံ႕့ ိဖးတိးတခ်က္လမ္ေစ ိ႔

ိ ိ ္မး္ မးတြဲင့္ အသင္းသမး္ေတြခ်ကိ ္ေ းႏွိင္လမ္ေစ မ္ စ္တြဲင့္အတြခ်က္

အနလိ ရိး းမဘဏ္ျြဲ႔အတတ ္ ျ္ မႏွိင္ငံရြဲ႕ စီး ြမး္ေရး ြံ႕့ ိဖးတိးတခ်က္ မႈခ်ကး မ တစ္ ခ်က္တစ္လ ္းခ်က

ဝင္္ေ

မင္ရြခ်က္နြငင့္ရ
္ ္နင္းခ်ကိ

အလြျ္ င္ ဝ ္း္ေ္ မခ်က္းမဘဏ္ယတ ္ေေခ်ကမင္း” ္ေ္ မေခ်ကမးနြဲင့္ သည္။
###

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။ လက္အွတငင္ ႐ိုးးမဘဏ့္ည္ တမ္ းအားျ င္ဲ ျမမ္မာုႏင္င္ငံ၏ အႀကားကးဘဏ္မခားစာအင္းတငင္ မ ါတ္ (၄) ေမအာာ၌ အ ္တည္
ေမၾ ား ၀မ္ထမ္းေ ါင္း ၃,၀၀၀ ေကခာ္အွကာ ုႏင္ငတစ္၀မ္းတငင္ ဘဏ္ခေ
ငခ ါင္း ၇၅ 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 ဂခာမမာႏွိငင
္

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။
Easy Microfinance အ္ေေခ်ကမင္း
Easy Microfinance သည္ ၂၀၁၆ နႏွစ္၊ ဇတလိင္လတြင္ အ္ေသးစမး္ေငြ္ေရး္ေေခ်ကး္ေရးလ ္ငျ္းလိင္စင္ ရရန
ိ ြဲင့့္ ီး ၂၀၁၆
နႏွစ္၊ ္ေအမခ်က္တိးမလတြင္ လ ္ငျ္းစတင္္ေ

မင္ရြခ်က္နြဲင့္သည္။ လ ္ငျ္း ္မးတိးန္ြဲ႕္ေ

္ စ္္ေသမ Meridian Capital ႏွင္င့္ Delta Capital တိ႔
ခ်က ၸမဘဏီ
္ေ

ခ်က္လခ်က္ဒခ်ကီးထြမးလမ္ေစရျ္

အဒခ်ကီး

ံး္ေသမအ ႕ြြဲ အစည္းတစ္န

ထတ္္ေန္း္ေ းႏွိင္ ည္င့္

္ စ္လမ္ေစရျ္

ရည္ရယ
ြ ္ထမးရိသည္င့္အညီ

မင္ရြခ်က္လ္ခ်က္ ရိသည္။ လ ္ငျ္း္ေ

၁၅၀၀၀၀ ္ေခ်က္မ္၊ စစ္ေ င္း ္ေန္း္ေငြ

အစီအစဥ္ ္မး္ေရး

ြခ်က
ြဲ မ

အ္ေခ်ကမင္အထည္္ေ မ္

သည္ ္ ျ္ မႏွိင္ငံ၏ အ္ေသးစမး္ေငြ္ေရး ္ေေခ်ကး္ေရးလ ္ငျ္းခ်ကးတြင္

ျည္း ညမ ္မးခ်ကိအသံး္ ဖထမး္ေသမ

တတညီခ်ကြ္ြဲ မးစြမ လ ္ငျ္း္ေ

အ္ေ ရိခ်ကျ္္ေ ၚလမ ၁၅ သျ္း ရယ္ယမထည္င့္ဝင္နြဲင့့္ ီး္ စ့္ ီး

ခ်က္လခ်က္ ံင့္ ိး္ေ း ည္င့္

မင္ရြခ်က္လ္ခ်က္ရိသည္။ Easy Microfinance

မင္ရြခ်က္ႏွိင္ရျ္အတြခ်က္ ရယ္ယမရင္ ္မး

္ေန္း္ေငြ ္မးခ်ကိ

အသင္းသမးးဟိ္ ဖျည္းစျစ္္ င္င့္

္ ျ္

ျ္ထိ္ေရမခ်က္စြမ

အ္နမးအ ႕ြြဲ အစည္း ္မးႏွင္င့္

မင္ရြခ်က္နြဲင့္္ေသမ ထ သခ်က္တ ္း ၂ ႏွစ္အတြင္း ္ေန္း္ေငြ္ေ င္း

မမဘဏ ္ ျ္ မ္ေငြခ်က္ ္ းီလီယံ ၅၀ ္ေခ်က္မ္ခ်ကိ ထတ္္ေန္း္ေ းႏွိင္နြဲင့္သည္။ ယနလခ်က္ရိ
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္ ျ္ မႏွိင္ငံအတြင္းရိ ္ေ သ ၆ နတြင္ အသင္းသမး္ေ င္း ၇၀၀၀၀ နျ္႔၊ ္ေန္း္ေငြစတျ္ ိး ္ ျ္ မခ်က္ ္္ေငြ းီလီယံ္ေ င္း ၂၀ နျ္႕္ င္င့္
လ ္ငျ္း္ေ

မင္ရြခ်က္လ္ခ်က္ ရိ သည္။

အ္ေသးစိတ္သိရိလိ ခ်က
႐ိး းမဘဏ္
္ေ ဦး
Head of Communication and Marketing, Yoma Bank.
ိးိင္းလ္ ျ္း +၉၅ ၉ ၇၇၁၀၀၀၀၇၁၊ +၉၅ ၉ ၉၆၇၀၀၀၀၇၁
အီး္ေ းလ္ mayoo@yomabank.com

Easy Microfinance
ိင္္ေခ်ကသတးိ
ESG Officer, Easy Microfinance.
ိးိင္းလ္ ျ္း +၉၅ ၉ ၉၆၉ ၇၀၁ ၇၆၆
အီး္ေ းလ္ mai.kay@easy.com.mm

ံ(၁)

Frank Snieders, Managing Director, MC Easy Microfinance Company Limited ႏွင္င့္ Hal Bosher, Advisor to the
Chairman and CEO of Yoma Bank တိ႔ ၂၀၁၈ နႏွစ္ ္ေအမခ်က္တိးမလ ၁၀ ရခ်က္္ေျ႔ခ်က သ္ေးမတတညီစမန္ဖ ္လခ်က္ တ္္ေရးထိးစဥ္။
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ံ (၂)

၂၀၁၈ နႏွစ္ ္ေအမခ်က္တိးမ ၁၀ ရခ်က္္ေျ႔ခ်က ္ေရးထိးနြဲင့္္ေသမ ္ေငြ္ေေခ်ကးခ်ကတညီ္ေထမခ်က္ ံင့္္နင္း

ိင္ရမသ္ေးမတတစမန္ဖ ္ ္ေရးထိး ြြဲ အန ္းအျမးတြင္

႐ိး းမဘဏ္ႏွင္င့္ MC Easy Microfinance Company Limited တိ႔၏ အ ႔လ
ြြဲ ိခ်က္ ဓမတ္ ံ႐ိခ်က္ခ်ကတးစဥ္။
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