သတင္းထတ္္ ျ္န္ခ်က္

႐ိး းမဘဏ္ ႏွင္င့္ VisionFund Myanmar (VFM) တိ႔ း႑ာေရး ပင့္ းိ မႈ သေးာတူ
စာန္်ဳ လ
္ ခ်က္ တ္ေရးထိး
ယင္း း႑ာေရး ပင့္ းိ မႈ သေးာတူ စာန္်ဳ သ
္ ည္ ္ ျ္ ာႏွိငင
္ ပ တိင္းေ သဒခ်ကကး ၁၂ နရိ အေသးစားစကး ားေရးလ င
္ ျ္း ္ား
ဖ႔ၿပ ဖိ်ဳးေရးခ်ကိ ဆခ်က္လခ်က္ ခ်ကူညေ
က ထာခ်က္ ေ
ပင့္ းႏွိင္ ည္ ္ဖစ္သည္္။
ရျ္ခ်ကျ္၊ ္ ျ္ ာ္။
ခ်က္ ္ေင

္။ ၾသဂတ္လ (၁၇) ရခ်က္၊ ၂၀၁၈ နႏွစ္ – ႐ိး းမဘဏ္ ႏွင္င့္ VisionFund Myanmar တိ႔သည္ ္ ျ္ ာ

၇ းကလကယပ ႏွင္င့္ ညက ္ေသာ အေ ရိခ်ကျ္ေ ဒလာ ၄.၉

ကလကယပ တျ္ း႑ာေရး ပင့္ ိး မႈ သေးာတူ စာန္်ဳ ္ခ်ကိ

ၾသဂတ္လ (၁၃) ရခ်က္ေျ႔ခ်က လခ်က္ တ္ေရးထိးနင့္သည္္။ ယင္း း႑ာေရး ပင့္ ိး မႈ သေးာတူ စာန္်ဳ ္သည္ ေခ်က္းလခ်က္
ေ သရိ VisionFund Myanmar ၏ စားသပးသူ ္ားခ်ကိ ေန္းေင ္ား ္ဖင္င့္ ထ ္ ပ ပင့္ ိး ဝျ္ေဆာင္ေ းႏွိင္

ည္္ဖစ္ၿ ကး

အထူးသ္ဖင္င့္ ္ ျ္ ာႏွိင္ငပ၏ လယ္ယာလ ္ငျ္း ခ်က႑အတခ်က္ အခ်က္ိ်ဳးအ္ တ္ ရရိေစ ည္ ္ဖစ္သည္္။ VisionFund
Myanmar သည္ သင္င့္တင္င့္ေသာ ႏွမႈျ္းထား္ဖင္င့္ ရယူႏွိင္ေသာ ေန္းေင ္ားဝျ္ေဆာင္ မႈေ း္နင္း္ဖင္င့္ အေသးစား
စကး ားေရးလ ္ငျ္း ိင္ရင္ ္ားခ်ကိ လ ္ငျ္း စတင္ ထူေထာင္ႏွိငရ
္ ျ္ (သိ႔ မတ္) တိးန္႕ရျ္ ခ်ကူညက ပင့္ ိးသည္္။ VFMသည္
္ ျ္ ာတစ္ႏွင
ိ ္ငပလးရ
ပ ိ တိင္းေ သဒခ်ကကး (၁၂) နတင္ ရပးနေ င္း (၄၈) န္ဖင္င့္ လ ္ငျ္းလည္ တ္လ္ခ်က္ရိသည္္။
႐ိး းမဘဏ္သည္ ၀န္ထမ္းေ

ပ္းေ္္း  ၃,၀၀၀္ ္ က ်္ရက်္္  ႏုပ္ပိင္၀န္းေိ္ပ္္းတ္ြ္္ 

ပ္းေ္(၇၅) နျ ပ့္္လည္ တ္ေျေသာ

္ ျ္ ာႏွိင္ငပ၏္အႀကးေဆးေးတ္မ ်းေထ္ မ ္ိင္ြျ င္္သ္္။ ႐ိး းမဘဏ္ ၏ ္ ျ္ ာင့္အေသးစား ေန္းေငလ ္ငျ္းအဖ႔အစည္း
္ားႏွင္င့္ ေရးထိးေသာ (၈) နေ္ ာခ်က္ ယနး႑ာေရး သေးာတူစာန္်ဳ ္သည္ ္ ျ္ ာႏွိင္ငပ၏ ေရရည္ဖ႔ၿပ ဖိ်ဳးတိးတခ်က္ မႈ
အတခ်က္

႐ိး းမဘဏ္၏ အေလးထားေဆာင္ရခ်က္ မႈခ်ကိထင္မ ္္ သ္နင္း င္ ္ဖစ္သည္္။

VisionFunds

ရ႕

လ ္ငျ္းေတခ်ကိ ခ်ကူညက ပင့္ ိးရတင့္အတခ်က္ ဝ ္းသာ ိ တယ္္။

ိသားစေတခ်ကိ ခ်ကူညက
း႑ာေရး ပင့္ ိး မႈမာ

“

္ ျ္ ာႏွိင္ငပ ာရိတင့္

VisionFundခ်က

ဝင္ေငျည္းတင့္

ပင့္ ိး ေ းေျတင့္ အတခ်က္ ႐ိး းမဘဏ္ခ်က VisionFund ခ်ကေျ တစ္ဆင္င့္ လ ္ေဆာင္ေ းတင့္ယန
လူ မႈ ခ်က္ိ်ဳးသခ်က္ေရာခ်က္ မႈေတခ်ကိ ္ဖစ္ေစ တယ္္။

င့္အ္ င္ VisionFund

ခ်က

႐ိး းမဘဏ္ ရ႕

ေခ်ကာင္း ျ္္ ည္င့္ဝတင့္ အ ္န္ပ ္ မႈ ပစပ ခ်ကင့္သိ႔ တူညကတင့္အဖ႔အစည္း စပတျ္ဖိးျ႔ ေခ်ကာင္း ျ္တင့္ ေခ်ကာင္း ျ္တင့္အ ္န္ပ ္ မႈ စပ
ပ
အ္ ည္င့္အဝရိၿ ကး

္ ျ္ ာႏွိင္ငပ

ဖပ႔ၿဖိ်ဳးတိးတခ်က္ မႈအတခ်က္

ေရရည္စိတ္အား

ထခ်က္သျ္ မႈရိတင့္

႐ိး းမဘဏ္ခ်ကိ

လခ်က္တလ ္ခ်ကိင္ဖိ႔ ေရးန္ယ္နင့္တင့္အတခ်က္ ဂမဘဏ္ယူ ိ တယ္ ” မ ႐ိး းမဘဏ္၏ Special Advisor to the Chairman
and CEO ္ဖစ္သူ Mr. Hal Bosher ခ်က ေ္ ာသည္္။
VisionFund Myanmar သည္ VisionFund International (VFI) ၏ လခ်က္ေအာခ်က္နပအဖ႔အစည္းတစ္န္ဖစ္ၿ ကး
ယင္းအဖ႔အစည္း ႏွစ္နစလပးသည္ World Vision ၏ အဖ႔အဝင္ အဖ႔အစည္း ္ား ္ဖစ္သည္္။ VisionFund Myanmar
သည္

္ ျ္ ာႏွိင္ငပတင္ အေသးစားေငေန္းလ ္ငျ္းႏွင္င့္ အ္နားေသာ ေငေၾခ်ကးဝျ္ေဆာင္ မႈ ္ားခ်ကိ ၁၉၉၈ နႏွစ္

စတင္ဖ႕စည္းနင့္ၿ ကး လခ်က္ရိအန္ိျ္တင္ အဖ႕ဝင္ေ င္း ၁၈၀,၀၀၀ ခ်ကိ ဝျ္ေဆာင္ မႈေ းလ္ခ်က္ရိသည္္။ အဖ႔အစည္း ၏
ရည္ရယ္န္ခ်က္္ဖစ္ေသာ

အေသးစားစကး ားေရးလ ္ငျ္း ္ားခ်ကိ ေထာခ်က္ ပင့္ခ်ကူညကေ း္နင္းအား္ဖင္င့္ ၄င္းတိ ႔ ၏ ိသားစဝင္

္ား ဝင္ေင သာ ခ်က အ လ အ
္ ခ်ကိင္အနင္င့္အလ ္း ္ား

တိး ားလာေစရျ္ႏွင္င့္ ရ ္ရာအ သိင္အဝျ္းအတခ်က္ လည္း

အလားအလာရိေသာ စကး ားေရးအနင္င့္ အလ ္း ္ားခ်ကိ ဖျ္းတကးေ းႏွိင္ရျ္ အတခ်က္ ေဆာင္ရခ်က္လ္ခ်က္ရိသည္္။
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

“္ ည္တင္းခ်ကေျ း႑ာေင ပင့္ ိးေ းႏွိင္တင့္ အရင္းအ္ စ္အနင္င့္အလ ္းေတထခ်က တစ္နခ်ကိ စ

တင္ၿ ကး ဆ ္ခ်ကိင္ႏွိင္နင့္

တာခ်က ဗကးရင္းဖျ္းရ႕ ရည္ ျ္းန္ခ်က္္ဖစ္တင့္ ဆင္းရႏွ ္း း မႈေလ္ာင့္ းသခ်က္သာေရး ခ်ကိေဖာ္ေဆာင္တင့္ေျရာ ာ အေရးဒခ်ကကး
တင့္ ျ္းတိင္ တ စ္နအ္ဖစ္ သ တ္ တ္ႏွိင္ တယ္္။ ေရ႕ဆခ်က္ၿ းက ရိး းမဘဏ္ျ႔ ေခ်ကာင္း ျ္အခ်က္ိ်ဳး္ဖစ္ထျ္းေစ င့္ ူးေ င္း
ေဆာင္ မႈေတ ဆခ်က္လခ်က္လ ္ေဆာင္ႏွိင္ဖိ႔ ခ်က္ျ္ေတာ္တိ႔ ေ ္ာ္လင္င့္ တယ္္။” မ VisionFund Myanmar ၏ CEO
္ဖစ္သူ Mr. Rommel Caringal ခ်က ေ္ ာၾခ်ကားနင့္သည္္။
XXX
႐ိုးးေမးတ္အ ၾက်ပ္းေ
၁၉၉း  ၃ ြ  ႏုင္က ငိပ္ိသ္ ထ်ပ္ြ္ ့္္သ့္္ ႐ိုးးေမးတ္္သ္ ျမန္မ်  ႏုပ္ပိ္ပ္ အိးေိက္ဆးေ ္် ျ သ္ိ္ပ္းေ
ဂၢလက

းတ္ိင္ြျ င္္သ္္။

နသ္းေ သ်စ္၊

  ႏုင္အနသ္းေပ္း္ၾက်ၾ းေ န်က္မ် ပ္

႐ိုးးေမးတ္္သ္

လူ႔င္မ္းေအ်းေအရပ္းေအျမင္စ္၊

က်္ ရိ္ အ ္ြ ်ဳ ္ ရးေ င္သ့္္ အဓကက ္သ့္္အြန္းေကးမ ်းေိ္ပ္ မဟ်ဗ ်ဴဟ်က ္် ရပ္းေ  ႏုးေျမ်ဳ ္္

  ႏုမမ ်းေက ္္်င္် လ ္ကပ္ြ္
္ ့္ သ္္။
လက္ရိ္ပ္ ႐ိုးးေမးတ္္သ္ ိန္ းေအ်းေျ ပ့္္ ျမန္မ်  ႏုပ္ပ္ငံ၏ အႀကးေဆးေးတ္မ ်းေင်ရပ္းေိ္ပ္ န ိ္ (၄) နရ်ာ၌
ရ ္ိသ္ နၾ းေ ၀န္ထမ္းေ

ပ္းေ း  ၃,၀၀၀ က ်္ရက်   ႏုပ္ပိင္၀န္းေိ္ပ္ းတ္ြ္္ 

ပ္းေ ၇၅္းတ္က ္ပ့္္လင္ထ်းေ္သ္္။

၂၀၁၄ ြ  ႏုင္ိ္ပ္ ႐ိုးးေမးတ္္သ္   ႏုပ္ပိက် ပ္ ၾကးေအ အ္္  အငသ္းေျ င္ ္် International Finance Corporation
(IFC) မ

ထမဆးေ ိက္႐ိုးက္ ရပ္းေ  ႏုးေျမ်ဳ ္  ႏု ္် းတ္ိင္ြ ျ င္လ်ၾ းေ Credit Risk Management စ္၊ Finance စ္၊

Treasury စ္၊ Product Development ိ႔က အဆပ့္္ျမပ့္္ိပ္ရန္စ္၊ New Core Banking System က အ္းေျ ်ဳ  ႏုပ္ရန္ IFC
္ငံ၏

္းေ  ႏုင္ိ်က်လအိ္က္

အႀက

းေမ္မ ်းေ

ျ ်ဳလ ္္သ့္္အကူအသက

ရရြ္ ့္္သ္္။

ထ႔ျ ပ္

ဂ ်မနႏွိင္ပ

္အၾ ်ဳးေ ရးေ္ အဂ ပ္ငိင္ြျ င္ ္် GIZ မလသ္းေ နသ္းေ သ် အ ထ်က္အကူမ ်းေ ရရြ္ ့္ၾ းေ အ ္းေင်းေအလိ္င်းေ္
လ ္ပန္းေမ ်းေ္႔

ြ းေ ပ္ထိ္ ြ းေျြပ္းေ  ႏုပ့္္ ိ္္က့္္ပတ္သက္၍ ိးေိက္မမ ်းေ ရရြ္ ့္က် လ ပ
္ န္းေမ ်းေ ြ ္ အထ္ပ္ ဆ်ပ္ရ္က္  ႏုပ္ြ္ ့္

္သ္္။ ၂၀၁၅ ြ  ႏုင္ိ္ပ္ ဆက္္္္း္ ရးေကမမတ ိ္း္လ န်  ႏုပ့္္ ူးေ

ပ္းေ့္ပတ္သက္၍ ျမန္မ်  ႏုပ္ပိင္၀န္းေ္႔ ဒင္ဂ င္ိ္း္္

းး် ရးေ၀န္ ဆ်ပ္မလ ပ
္ န္းေမ ်းေ ဆ်ပ္ရ္က္  ႏုပ္္သ့္္ Wave Money က ူးေိ္ိ
္  သ္ ထ်ပ္ြ္ ့္္သ္္။ ႐ိုးးေမးတ္္သ္
  ႏုပ္ပိက် အ အ္္  အငသ္းေိင္ြျ င္္သ့္္ LIFT   ႏုပ့္္ လက္ိ့္ပတ္သက္၍
္္ 
ျမန္မ်  ႏုပ္ပ္ငံ၏
အြန္းေကးိင္ြျ င္္သ့္္

လ္း္္း်ငးေ ္်းေကးအိ္က္လသ္းေ

္အၾ ်ဳးေ ရးေိ္ပ္ အဓကက ္်

ိးေြ ္ အလ ္ကပ္လ က္ရ္သ္္။

္းပ္းေလ္း္္း် ္

ငးေ ္်းေကးအိ္က္ န္း္္်လန္  ႏုပ္ပမ RaboBank ကလသ္းေ နသ္းေ သ်အ ထ်က္အ ့္မ ်းေ ကူသလ က္ရ္သ္္။ ႐ိုးးေမ္
းတ္္သ္ ျမန္မ်  ႏုပ္ပ္ငံ၏ းး် ရးေကး ္အၾ ်ဳးေမအိ္က္ ဆက္လက္ႀက်ဳးေ မ္းေ ဆ်ပ္ရ္က္လ က္ရ ္သ္္။
VisionFund Myanmar အေၾခ်ကာင္း
ဗကးရင္းဖျ္( )္ သည္ အာရ , အာဖရိခ်က, အေရ င့္ဥေရာ

ႏွင္င့္ လခ်က္တင္ အေ ရိခ်က ရိ ႏွိင္ငပေ င္း ၃၀ တင္

အေသးစား ေငေရးေၾခ်ကးေရး လ ္ငျ္း ္ားေဆာင္ရခ်က္လ္ခ်က္ရိ သည္္။ ဗကးရင္းဖျ္( ္)္ ျ္ ာသည္ ၃၀ ႏွိင္ငပ အျခ်က္
တစ္ႏွိင္ငပ အ္ဖစ္ ၀င္သည္္။ ဗကးရင္းဖျ္( )္ ္ ျ္ ာ အေသးစား ေငေရးေၾခ်ကးေရး ခ်က ၸမဘဏက လိ ိတခ်က္ သည္ ၂၀၁၅ နႏွစ္
စတင္၍ အ္ဖစ္ခ်ကေလးသူငယ္ ္ား၏ းဝ ္ား ခ်ကိတိးတခ်က္ေစရျ္အတခ်က္ ဝင္ေငျည္း း ေသာ

ိသားစဝင္ ္ားခ်ကိ

အေသးစား ေန္းေင ႏွင္င့္ အ္နားေသာ ေငေၾခ်ကးဆိင္ရာဝျ္ေဆာင္ မႈ ္ားခ်ကိ ေဆာင္ရခ်က္ေ း လ္ခ်က္ရိသည္္။ လခ်က္ရိတင္
ဗကးရင္းဖျ္း( ္) ္ ျ္ ာသည္ ေငေန္း ထတ္ယူသူ အေယာခ်က္ တစ္သိျ္းရစ္ေသာင္း ေခ်က္ာ္ (အ ္ိ်ဳးသ ကးေငစအဖ႕၀င္
၈၆%) ႏွင္င့္ ေင

ာမဘဏ ခ်ကျ္ေ ဒလာ ၃၃ သျ္း ္ဖင္င့္ လည္ တ္ေဆာင္ရခ်က္ လ္ခ်က္ရိ သည္္။

ထ ္ ပသိရိလိေသာ အန္ခ်က္အလခ်က္ ္ားအတခ်က္ www.visionfundmyanmar.org တင္ ေလင့္လာႏွိင္ သည္္။
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

အေသးစိတသ
္ ရ
ိ လ
ိ ိ ခ်က
႐ိး းမဘဏ္
ေ ဥကး
Head of Communication and Marketing, Yoma Bank.
ိးိင္းလ္ဖျ္း +၉၅ ၉ ၇၇၁၀၀၀၀၇၁၊ +၉၅ ၉ ၉၆၇၀၀၀၀၇၁
အကးေ းလ္ mayoo@yomabank.com

Vision Fund Myanmar
ေဇာ္ၿဖိ်ဳးေဝ
Communications and Marketing Officer
ိးိ္င္းလ္ဖျ္း : + ၉၅ ၉ ၇၇၉ ၆၅၈ ၅၀၆
အကးေ းလ္ Zaw_Phyo_Wai@wvi.org

ဓာတ္ ပ (၁)

႐ိး းမဘဏ္ ႏွင္င့္ VisionFund Myanmar
အဒခ်ကကးအခ်က ္ားခ်ကိ

း႑ာေရး

ခ်ကိယ္စား္ ်ဳ

သေးာတူညက မႈ

လခ်က္ တ္ ေရးထိး အၿ ကးတင္ ေတ႔ရစဥ္္။

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

ဓာတ္ ပ (၂)
VisionFund Myanmar ၏ CEO ္ဖစ္သူ Mr. Rommel
Caringal ႏွင္င့္ ႐ိး းမဘဏ္၏ Special Advisor to the
Chairman and CEO ္ဖစ္သူ Mr. Hal Bosher တိ႔ခ်ကိ
လခ်က္ တ္ေရးထိး တင္ ေတ႔ရစဥ္္။

ဓာတ္ ပ (၃)
VisionFund Myanmar ၏ CEO ္ဖစ္သူ Mr.
Rommel Caringal ႏွင္င့္ ႐ိး းမဘဏ္၏ Special Advisor
to the Chairman and CEO ္ဖစ္သူ Mr. Hal Bosher
တိ႔ခ်ကိ လခ်က္ တ္ေရးထိး တင္ ေတ႔ရစဥ္္။

Level 8, Office Tower 2, HAGL Myanmar Centre Tower, No.192, Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township,Yangon,
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