သတင္းထတ္္ ျ္န္ခ်က္
႐ိး းမ္ဏ္၏ JZü းမ္စာရင္း သည္ ဇူလင္
ိ လ ခ်ကတည္းခ်က ေအာင္္ င္စာစ တ
ိ ဆ
္ ခ်က္နၿခဲ့ းေျာခ်က္
တစ္ရျ
ရိ ထ
္ းေအာင္
ိ
္ င္လာ

္ ျ္ ာာိင္ငတစင္ ထ ဆး ဆ္ င္ဲ့ န္ိတ္ဆခ်က္ထားေသာ းမ္စာရင္း အ ္ိ းအစား JZü သည္ အ ္ေငစာရစ္ဆရရရိာိင္ ည္ဲ့
အနစငဲ့အ
္ ေရးခ်ကိ ရရရိလိသူ ္ားအတစခ်က္ စိတ္ဝင္စားစရာ းမ္စာရင္း အ ္ိ းအစား တစ္န္ စ္လာ
ရျ္ခ်ကျ္၊ ္ ျ္ ာာ။
တစ္န္ စ္သည္ဲ့

ာ။ ဒဇင္းာ ၁၇ ရခ်က္၊ ၂၀၁၈ နာရစ္ - ႐ိး းမ္သည္
Prize-Linked Account (PLA) (ေနခ)

ေစ္းခ်ကစခ်က္တစင္ ေအာင္္ င္စာစ

ေနခၚူအ ္ေငစးမ္စာရင္းအ ္ိ းအစား

ဆ္ င္ဲ့ န္ိတ္ဆခ်က္ထားေသာ းမ္စာရင္း JZü ခ်ကိ င းလတာ

ိတ္ဆခ်က္ၿ းေျာခ်က္ ၚေျ႔တစင္

ဒၚာ ္ားထသိ႔ ထ ္

ိတ္ဆခ်က္လိခ်က္သည္ာ။ JZü သည္

တစ္ာရစ္လရ္င္ အတိး ၃% ရာနိင္ာျ္း ာရင္ဲ့ ေျ႔စစ္အတိးတစခ်က္ေ းၿ း လစစ္ အတိးရရရိာိင္ ည္ဲ့အ္ င္ အျည္းဆးလခ်က္ခ်က္ျ္ေငစ
၂၀၀,၀၀၀ ခ်က္ ္ ရရိေသာ အေခ်ကာင္ဲ့ ိင္ရရင္ ္ားအတစခ်က္ အ ္ေငစ ၂ ဆ ရရရိာိင္ ည္ဲ့

ဆျ္းသစ္ေသာ ႐ိး းမ္ဏ္၏

ဝျ္ေဆာင္ အသစ္တစ္န ္ စ္သည္ာ။ JZü းမ္စာရင္းတစင္ အျည္းဆး လခ်က္ခ်က္ျ္ေငစ ၂ သိျ္း ရရိ႐ ရ္္ င္ဲ့ လစစ္ခ်က္င္း သည္ဲ့
JZü

ဆေရစးန္ၚ္ ခစတစင္

စတင္ ိတ္ဆခ်က္နဲ့သ
ခ ည္ဲ့
န္ိတ္ဆခ်က္ထားသည္ဲ့
စိတ္ဝင္စားလာေအာင္

ဝင္ာိင္ ည္

္ စ္ၿ း

င းလအတစင္း ရာ င္
းမ္စာရင္း

အ ္ေငစ

JZü

ာရစ္ဆ

ခ်ကိ

ရရရိာိင္ ည္ဲ့

င
စ ္ဲ့လရစ္သူ

အ ္ိ းအစားခ်ကိ

သ ႐ိးခ်က္

တစျ္းအားေ းလ ္ေဆာင္ ည္ဲ့

ရည္ရၚ
စ ္န္ခ်က္

အနစင္ဲ့အေရးခ်ကိ

၁,၇၀၀၀

ရရိနဲ့သ
ခ ည္ာ။

း႑ာေရးာရင္ဲ့
တစ္န္ င္ဲ့

ရရရိ ည္

္ စ္သည္ာ။

႐ိး းမ္သည္

ေငစေေခ်ကးစျစ္သိ႔

စတင္နဲ့္ခ နင္း

္ စ္သည္ာ။

ဆ္ င္ဲ့
လူအ ္ား

JZü

ခ်ကိ

လူအ ္ားသိရရိလာေအာင္ ္ င္ဲ့တင္ေဆာင္ရခ်က
စ ္ရျ္အတစခ်က္ Brand Ambassador အ္ စ္ RED ဟေနခေသာ ဝခ်က္ဝျ ခ်ကိ လည္း
ိတ္ဆခ်က္ေ းနခဲ့သည္ာ။
“႐ိး းမ္ခ်က Customerေတစခ်ကိဆျ္းသစ္ၿ း တိးတခ်က္ ရရိတခဲ့ အေတစ႔အေခ်က ဝျ္ေဆာင္ ေတစေ းာိင္ ိ႔ အ္ ခ ိခ်ကိ းစား
တၚ္ာ။ JZü ခ်က ္ ျ္ ာာိင္ငရခံရဲ႕ း႑ာေရးျခ႔ ေငစေေခ်ကးဝျ္ေဆာင္ ခ်က႑ ရာ ထ ဆး ဆျခ႔ န္ိတ္ဆခ်က္ထားတခဲ့ းမ္စာရင္း
အ ္ိ းအစား

တစ္နလည္း္ စ္တခဲ့အတစခ်က္

ဒလိ ္ိ း

တ ူထူး္နား

းမ္စာရင္းအ ္ိ းအစားခ်ကိ

စတင္ ိတ္ဆခ်က္

ာိင္တခဲ့အတစခ်က္လည္း ႐ိး းမ္ခ်က ဂမ္ၚူ ိ တၚ္ာ။ ဟ ႐ိး းမ္ဏ္၏ CEO ္ စ္သူ Mr. Hal Bosher ခ်ကေ္ ာသည္ာ။
႐ိး းမ္ရံရဲ႕ခ JZü းမ္စာရင္းခ်ကိ င
စ ္ဲ့လရစ္္နင္း္ င္ဲ့ ေငစေေခ်ကး ဝျ္ေဆာင္ ခ်ကိ းမ္ ရတစ္ဆင္ဲ့ရၚူရျ္ ဝျ္ေလးတခဲ့သူေတစခ်ကိ
ဆစေ
ခ ဆာင္ာိင္ ၚ္လိ႔

ေ ရ္ာ္လင္ဲ့ တၚ္ာ။

ဒ ဲ့အ္ င္

JZü

ခ်ကိ င
စ ဲ့လ
္ ရစ္ၿ း

သူတိ႔ရံရဲ႕ခ

ေငစေေခ်ကးစျစ္ဆိင္ရာ

အေလဲ့အခ်က္င္ဲ့ေခ်ကာင္းေတစခ်ကိ စတင္ခ်က္င္ဲ့သးာိင္ ၚ္ဲ့ တစျ္အားတစ္န ္ စ္လာေစ ိ႔ ေ ရ္ာ္လင္ဲ့ ိ တၚ္ာ။" ဟ Mr. Bosher ခ်က
ဆခ်က္လခ်က္ေ္ ာသည္ာ။
ဇူလိင္လ ရ

ာိဝင္းာအထိ

JZü

ဆေငစ

ာမ

စစေ င္း

ခ်က္ ္

ခ်ကိ ေရစးန္ၚ္ေ းအ ္နဲ့ခၿ း ႐ိး းမ္ းမ္နခေ
စ င္း ၆၂ န ရ JZü

သိျ္း

၂,၃၀၀

ေခ်က္ာ္

(kyat

230+

million)

င
စ ္ဲ့လရစ္ထားသူ ၁၂၂ စးသည္ ၄င္းတိ႔ဏ္၏ းမ္စာရင္းရရိ

အျည္းဆး လခ်က္ခ်က္ျ္ေငစ ၂ ဆ ခ်ကိ ရရရိနခဲ့ေခ်ကသည္ာ။ JZü ဆေရစးန္ၚ္ ခစ ္ားခ်ကိ

လစစ္တိင္းဏ္၏ ဒတိၚ တ္ ေခ်ကာသ ေတး

ေျ႔တိင္းတစင္ ခ်က္င္း သစား ည္ ္ စ္သည္ာ။ လခ်က္ရရိတစင္ အ ္ားဆး JZü ဆေငစ

ာမအ္ စ္ ခ်က္ ္ သိျ္း ၁,၀၀၀ ေခ်က္ာ္ခ်ကိ

႐ိး းမ္ းရင္ဲ့ေျာင္ းမ္နခစ ရ JZü

င
စ ္ဲ့လရစ္ထားသူ

ေဒခာရငး္ ာရင္းၚ ခ်က စခ်က္တင္းာလ

JZü

ဆေရစးန္ၚ္ ခစတစင္

လခ်က္နရရရိနဲ့သ
ခ ည္ာ။
“ခ်ကၽစျ္

JZü ဆေရစးန္ၚ္နရေတာဲ့ အရ ္းေ ္ာ္တာေ ဲ့ာ။ ဒလိရတာခ်က ခ်ကၽစျ္ ခ်ကိ းမ္စာရင္းထခ ရာ ေငစစန္င္လာေအာင္

အားေ းတၚ္ေလာ။ ဟ စခ်က္တင္းာ လတစင္ ခ်က္ ္ ၄၇ သိျ္း ဆေရစးန္ၚ္နရသည္ ေဒခလရလရန္စ္ (ခ်ကထိခ်က၊

ညာေရး

စိတ္ ညာဌာျ ၊ သဃၤျ္းခ်ကၽစျ္း ညာေရးေခ်ကာလိ ္၊ ရျ္ခ်ကျ္) ေ္ ာသည္ာ။ းမ္စာရင္းထခ ရာ ေငစထည္ဲ့ထား ႐ျခ႔ အ ္ေငစျရစ္ဆ
ရရရိာိင္တခဲ့ အနစင္ဲ့အေရးခ်ကိလည္း ရာိင္တခဲ့အ္ င္ အတိးလည္းရတၚ္ာ။ အရင္တျ္းခ်ကေတာဲ့ းမ္ ရာ ေငစစရတာ

ိခ်ကိ ခ်က္းူးာ။

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

ဒေ

ခဲ့ အနဒ JZü ခ်က

႐ ္းူး ျားလည္လစၚ္တၚ္ ႐ိး းမ္ရံရဲ႕ခ Mobile banking application ျခ႔ ဆိေတာဲ့

လစၚ္လစၚ္ခ်ကခ်က
ူ ူ ခ အဆင္ေ္ တၚ္” ဟ သူ ခ်က ဆခ်က္လခ်က္ေ္ ာသည္ာ။
JZü ခ်ကိ ္ ျ္ ာာိင္င တစ္ဝျ္းရရိ ႐ိး းမ္နခစေ င္း ၇၄ းမ္ တစင္ အလစၚ္တခ်ကူ င
စ ဲ့လ
္ ရစ္ာိင္သည္ာ။ JZü သည္ တစ္ာရစ္လရ္င္
အတိး ၃% ရာနိင္ာျ္း ာရင္ဲ့ ေျ႔စစ္အတိးတစခ်က္ေ းၿ း လစစ္ အတိးရရရိာိင္ ည္ဲ့အ္ င္ အျည္းဆးလခ်က္ခ်က္ျ္ေငစ ၂၀၀,၀၀၀ ခ်က္ ္
ရရိေသာ

အေခ်ကာင္ဲ့ ိင္ရရင္ ္ားအတစခ်က္

အ ္ေငစ

ဝျ္ေဆာင္ အသစ္တစ္န ္ စ္သည္ာ။ ဆေ း ည္ဲ့

၂

ဆ

ရရရိာိင္ ည္ဲ့

ဆျ္းသစ္ေသာ

႐ိး းမ္ဏ္၏

ာမသတ္ ရတ္္နင္းာရင္ဲ့ ဆေရစးန္ၚ္ လ ္ငျ္းစစ္တစ္နလး (အ ခစ႔အစည္း

အတစင္း/ အ္ င္) ခ်ကိ စည္း ္စ္း စည္းခ်က ္း ္ားာရင္ဲ့အည ေဆာင္ရစခ်က္္နင္း္ စ္ေေခ်ကာင္း ေသန္ာေစရျ္အတစခ်က္ လစတ္လ ္ေသာ
ေခ်ကားနအ ခစ႔အစည္း ဏ္၏
ေရစးန္ၚ္နဲ့္ခ နင္း

ိခ်ကးေခ်က ္ ္ င္ဲ့ လ ္ေဆာင္နဲ့ၿခ း

္ စ္သည္ာ။ JZü ဆေရစးန္ၚ္

JZü ဆ ရရရိသူ ္ားခ်ကိ ခ်ကစျ္ ္ တာ ေဆာဲ့ ္ဝလ
ခ ္္ င္ဲ့

အစအစစ္ခ်ကိ

ခ်က္ ျ္း

လစစ္ တိင္းဏ္၏ ဒတိၚ တ္ ေခ်ကာသ ေတးေျ႔တိင္းတစင္

႐ိး းမ္ Facebook ေ ခတစင္ စင္ဲ့လင္း္ င္သာ ရရိစာစ တိခ်က္႐ိခ်က္ထတ္လလငဲ့သ
္ ည္ာ။
အ္နားေသာ အေခ်ကာင္ဲ့ ္ားာရင္ဲ့ တူ ခ JZü အေခ်ကာင္ဲ့တစင္ Customer သည္ ၄င္းတိ႔ဏ္၏ account ရ အျည္းဆး လခ်က္ခ်က္ျ္ေငစ
သည္ စ္သည္ဲ့တိင္ေအာင္ ရခ်က္အခ်ကျ္႔အသတ္ ရရိ ေငစ ထတ္ၚူာိင္ ည္ ္ စ္ေသာ္လည္း Customer သည္ လစစ္
ဆေရစးန္ၚ္ တစင္
ထားရရိရ

ဝင္ာိင္ရျ္အတစခ်က္ ၄င္းတိ႔ဏ္၏ အေခ်ကာင္ဲ့အတစင္ အျည္းဆး လခ်က္ခ်က္ျ္ေငစ ၂၀၀,၀၀၀ ခ်က္ ္ ာရင္ဲ့ အထခ်က္

ည္ ္ စ္သည္ာ။ အျည္းဆး လခ်က္ခ်က္ျ္ေငစထခ်က္ ေလ္ာဲ့ျည္းေသာ

ၚင္းလဏ္၏ ဆေရစးန္ၚ္ အစအစစ္တစင္

ဝင္နင
စ ္ဲ့ ရ ည္ ဟတ္ေ ာ။

JZü ခ်ကိ ထ ဆး င
စ ္ဲ့လရစ္ ည္ဲ့ စိတ္ဝင္စားသူ ္ားသည္ အျည္းဆးအ ္ေငစ
ရခ်က္ ည ၁၁ ျာရ ၅၉ ိျစ္
ာမအေ ခ

တိင္

ာမခ်ကိ ၚင္းလအတစင္းတစင္ ထားရရိနဲ့ခ ခ်က

ာမ (၂) သိျ္းခ်က္ ္္ င္ဲ့ လတစ္လဏ္၏ (၁၅)

င
စ ္ဲ့လရစ္ာိင္သည္ာ။ လစစ္ ဆရရရိသူ အေရအတစခ်က္သည္ ဆရရရိသူဏ္၏ အေခ်ကာင္ဲ့ အ ္ေငစ

တည္၍ ေ္ ာင္းလခာိင္ေသာ္လည္း လစစ္ဆေရစးန္ၚ္

အစအစစ္ခ်ကိ

ဝင္နင
စ ္ဲ့ ရသူတစ္စးန္င္းစတိင္းသည္

စည္း ္စ္းစည္းခ်က ္း ္ားာရင္ဲ့ အည တူညသည္ဲ့ အနစင္ဲ့အေရးခ်ကိ ရရရိ ည္ ္ စ္သည္ာ။ ဆရရရိသူဏ္၏ အ ္ေငစ
ထိလအတစခ်က္ ဆရရရိသူ အေရအတစခ်က္

္ား ည္ ္ စ္သည္ာ။ ဆေရစးန္ၚ္ အစအစစ္၌

ာမ ျည္း ခ်က

သတ္ ရတ္ထားေသာ ေငစ

ာမ

ခ်ကျ္သည္ အထိ ဆရရရိသူ ္ားအား ၄င္းတိ႔ဏ္၏ စာရင္းလခ်က္ခ်က္ျ္ ဏ္၏ အ ္ေငစ ာရစ္ဆခ်ကိ ေ းအ ္သစား ည္ ္ စ္သည္ာ။
လတစ္လဏ္၏ ဒတိၚေ္ ာခ်က္ းမ္ င
စ ္ဲ့သည္ဲ့ေျ႔ တစင္ SMS
အသိေ း သစား ည္္ စ္သည္ာ။
၌ဆေရစးန္ၚ္

ရတစ္ဆင္ဲ့ ဆေရစး တစင္

ဝင္ာိင္ေသာ အေခ်ကာင္ဲ့ ိင္ရရင္ ္ားခ်ကိ

လစစ္ ဆေရစးန္ၚ္ ည္ဲ့ ေျ႔ရခ်က္ (လစစ္တိင္းဏ္၏ ဒတိၚေ္ ာခ်က္ ေခ်ကာသာ ေတးေျ႔)

အစအစစ္ခ်ကိ ႐ိး းမ္ ေ ဲ့စ္းစတ္ စာ ္ခ်က္ာရာတစင္ တိခ်က္႐ိခ်က္ထတ္လလငဲ့္ သစား ည္ ္ စ္သည္ာ။ ဆေရစးန္ၚ္

ခ်က္င္း ၿ း ေျာခ်က္ရခ်က္တစင္ ဆရရရိသူ ္ားဏ္၏ ျာ ည္ ၊ အေခ်ကာင္ဲ့ တစ္စိတ္တစ္ ိင္းာရင္ဲ့ ဆရရရိ

ာမခ်ကိ ႐ိး းမ္

ဆိရရၚ္ ဒၚာ စာ ္ခ်က္ာရာ ္ားတစင္ ေ ာ္္ ေေခ်ကညာ ည္ ္ စ္သည္ာ။ ဆေရစးန္ၚ္ တစင္ ေရစးန္ၚ္နရသူ အေခ်ကာင္ဲ့ ိင္ရရင္သည္
ၿ းနခဲ့ေသာလခ်က JZü တစင္ ထားရရိနဲ့ေ
ခ သာ အျည္းဆး အ ္ေငစ

ာမခ်ကိ ရရရိ ည္ ္ စ္ၿ း ဆရရရိသည္ဲ့

ာမခ်ကိ

ၚင္းအေခ်ကာင္ဲ့ ိင္ရရင္ဏ္၏ အေခ်ကာင္ဲ့အတစင္းသိ႔ ႐း င
စ ္ဲ့ရခ်က္ (၁၀) ရခ်က္အတစင္း ထည္ဲ့သစင္းေ းသစား ည္ ္ စ္သည္ာ။ းမ္စာရင္
တစ္နသည္ လတစ္လတစင္ တစ္ိခ်ကိ ္သာ ဆေရစးန္ၚ္နနစင္ဲ့ ရရရိ ည္ ္ စ္သည္ာ။
အေသးစိတ္ သိရရိလိ ခ်က https://www.yomabank.com/jzu ခ်ကိ ဝင္ေရာခ်က္ေခ်ကည္ဲ့႐ာိင္ သည္ာ။

###
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႐ိုးးမဘဏ္အေၾကာင္း
၁၉၉၃ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခခဲ့ည္ဲ ႐ိုးးမဘဏ့္ည္ ျမမ္မာုႏင္ငတငင္ အတးတက္ကးေ့ာ ျ ည္တငင္း
ဂၢလက

ဘဏ္တစ္ချ စ့္ည္္။

ုႏွစ္အမည္းင္း္ၾကာၾ ားေမာက္မွာ င္

႐ိုးးမဘဏ့္ည္

လူ႔စငမ္းအားအအင္းအျမစ္စ္၊

မည္း ညာစ္၊ ေကာ္ အတ္ အ ္ခခ်ဳ ္ေအး စ့ညဲ္ အဓကကခ့ည္ဲအခမ္းကးမခားတငင္ မဟာဗခ်ဴဟာကခေ့ာ အင္းုႏွားျမွ်ဳ ္ျမွဳပ္ 
ုႏွမမခားက ့့ာစငာ လ ္ကင္ခ့
ခဲ ည္္။
လက္အွတငင္ ႐ိုးးမဘဏ့္ည္ တမ္ းအားျ င္ဲ ျမမ္မာုႏင္င္ငံ၏ အႀကားကးဘဏ္မခားစာအင္းတငင္ မ ါတ္ (၄) ေမအာ၌
အ ္တည္ ေမၾ ား ၀မ္ထမ္းေ ါင္း ၃,၀၀၀ ေကခာ္အွကာ ုႏင္ငတစ္၀မ္းတငင္ ဘဏ္ခေ
ငခ ါင္း ၇၅ျမွဳပ္  ဘဏ္က ငင္ဲလွစ္ထား့ည္္။
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 အကင္ဲျမွင္ဲတင္အမ္စ္၊ New Core Banking System က အ့းျ ်ဳုႏင္အမ္ IFC
္ငံ၏

့းုႏွစ္တာကာလအတငက္

အႀကေ းမျမွဳပ္ မခား

ျ ်ဳလ ့္ညဲ္အကူအညာက

အအွခခဲ့ည္္။

ထ႔ျ င္

ဂခာမမာာိင္င

ငအၾ ်ဳးေအးျမွဳပ္ ေအဂခင္စာတစ္ချ စ္ေ့ာ GIZ မွလည္း မည္း ညာ အေထာက္အကူမခား အအွခခဲၾ ား အေ့းစားအလတ္စားျမွဳပ္ 
လ ္ငမ္းမခား့႔ ေခခးေငငထတ္ေခခးျခင္းုႏွငဲ္ တ့္က့္္ပတ္သက္၍ တးတက္မွမခား အအွခခဲကာ လ င
္ မ္းမခား ခခခအထငင္ေကာင္အငက္ုႏင္ခခဲ
့ည္္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တငင္ ကက့္င္း္ေအးကမမဏာ တ္း္လာေမာုႏွင္ဲ ူးေ ါင္း့္ပတ္သက္၍ ျမမ္မာုႏင္ငတစ္၀မ္း့႔ ဒစ္ဂခစ္တ္း္ျမွဳပ္ 
းးာေအး၀မ္ေကာင္မလ င
္ မ္းမခား ေကာင္အငက္ုႏင့္ည္ဲ Wave Money က ူးတငတ
ခ ည္ေထာင္ခခဲ့ည္္။ ႐ိုးးမဘဏ့္ည္
ုႏင္ငတကာ အ အငခ အစည္းတစ္ချ စ့္ည္ဲ LIFT ုႏွင္ဲ လက္တ့္ပတ္သက္၍
ငခ
ျမမ္မာုႏင္င္ငံ၏
အခမ္းကးတစ္ချ စ့္ည္ဲ

လ္း္္းာစား ငားကးအတငက္လည္း

ငအၾ ်ဳးေအးတငင္ အဓကကခေ့ာ

တးခခခအလ ္ကင္လခက္အွ့ည္္။

္းင္းလ္း္္းာ ျမွဳပ္ 

စား ငားကးအတငက္ မ္း့္ာလမ္ုႏင္ငမွ RaboBank ကလည္း မည္း ညာအေထာက္အ ဲမခား ကူညာလခက္အွ့ည္္။ ႐ိုးးမျမွဳပ္ 
ဘဏ့္ည္ ျမမ္မာုႏင္င္ငံ၏ ဘးာေအးကး ငအၾ ်ဳးမအတငက္ ကက္လက္ႀက်ဳး မ္းေကာင္အငက္လခက္အွ ါ့ည္္။
အေသးစိတ္သိရရိလိ ခ်က
႐ိး းမ္
ေ စး
Head of Communication and Marketing, Yoma Bank.
ိးိင္းလ္ ျ္း +၉၅ ၉ ၇၇၁၀၀၀၀၇၁၊ +၉၅ ၉ ၉၆၇၀၀၀၀၇၁
အးေ းလ္ mayoo@yomabank.com
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