သတင္းထတ္္ ျ္န္ခ်က္

ရးမဘဏ္ႏွင္င့္ မဟာ လယ္ယာစခ်က္ ္္းေရး အေသးစားေန္းေငလ င
္ ျ္းတိုု႔ ဘ႑ာေရး ပင့္ းမမႈ
သေဘာတူညန
ီ ္ခ်က္တစ္ရ ္ လခ်က္မတ္ေရးထး
႐ိုုးးမဘဏ္မ ္မျ္မာခ်က္ ေ
္ င ၃.၅ ဘီလ္ပတျ္ းရ ဘ႑ာေရး ပင့္ းခ်ကူညမ
ီ သ
မႈ ည္ ္မျ္မာႏွင္ငတ
ပ င္ မဟာ လယ္ယာစခ်က္ ္္းေရးးင္ရာ
အေသးစားေန္းေငလ င
္ ျ္း၏ ေငေေခ်ကး ခ်ကူညီ ပင့္ းမမႈ လ င
္ ျ္းမ္ားခ်က အရျ္အဟျ္္မငင့္္တင္ေ းသည္သည္။
ရျ္ခ်ကျ္၊ ္မျ္မာသည္။

သည္။ ဧၿ လ
ီ
၁၀ ရခ်က္၊ ၂၀၁၈ နႏွစ္ - ႐ိုုးးမဘဏ္ႏွင္င့္ Maha Agriculture Public Co., Ltd. (မဟာ

လယ္ယာစခ်က္ ္္းေရးးင္ရာ အေသးစား ေန္းေငလ ္ငျ္း) တိုု႔သည္ ္မျ္မာႏွင္ငပတင္ မဟာ လယ္ယာစခ်က္ ္္းေရးးင္ရာ
အေသးစားေန္းေငလ ္ငျ္း၏
(အေမရခ်ကျ္ေ ဒလာ

၂.၆

ေငထတ္ေန္းေ း္နင္း
သျ္း)

တျ္ းရ

လ ္ငျ္းစစ္ခ်က

ေငေေခ်ကး

ရခ်က္ေျိုု႔တင္ ေအာင္္မင္စာ လ ္ေးာင္ႏွင္ၿ ီ ္ စ္ေေခ်ကာင္း

ပင့္ းခ်ကူညီႏွင္ရျ္

္မျ္မာခ်က္ ္ေင

သေဘာတူညီန္ခ်က္တစ္ရ ခ်က
္

၂၀၁၈

နႏွစ္

၃.၅

ဘီလ္ပ

ဧၿ လ
ီ

၂

ူးတေ
ြဲ ေခ်ကညာနြဲင့္သည္သည္။ ယင္းသေဘာတူညီမမႈအရ သမား႐ိုုးးခ်က္

ဘ႑ာေရးအ ဲြဲ အစည္းမ္ား လခ်က္လမ္းမမီႏွင္ေသာ ေျရာရ လယ္ယာလ ္ခ်ကင္သည္င့္ အမ္ေထာင္စေ င္း ၆,၀၀၀ ေခ်က္ာ္ခ်က
ထ ္မပ ခ်ကူညီ ပင့္ းႏွင္မည္သည္။
မဟာ လယ္ယာစခ်က္ ္္းေရးးင္ရာ အေသးစားေန္းေငလ င
္ ျ္းသည္ လခ်က္ရတင္ ္မျ္မာႏွင္ငပတစ္၀ျ္း လယ္ယာလ ္ခ်ကင္သည္င့္
အမ္ေထာင္စေ င္း ၁၀,၀၀၀ ေခ်က္ာ္ခ်က ၀ျ္ေးာင္မမႈေ းေျၿ ီး ္မျ္မာခ်က္ ေ
္ င ၇ ဘီလ္ပ (အေမရခ်ကျ္ေ ဒလာ ၅.၃ သျ္း) ခ်က
ထတ္ေန္းေ းႏွင္နြဲင့္ၿ ီး ္ စ္သည္သည္။ ရးမဘဏ္မ ယနဘ႑ာေရးခ်ကူညီမမႈသည္ မဟာလယ္ယာစခ်က္ ္္းေရးးင္ရာ အေသးစား
ေငေန္းလ ္ငျ္းအေျ္ င္င့္
စသည္င့္ရေသာ

လယ္ယာစခ်က္ ္္းေရးးင္ရာ စစည္းမ္ား

ေတာင္သူလယ္သမားမ္ားအတခ်က္

လအ ္ေသာ

၊

ဓာတ္ေ္မေသၾာႏွင္င့္

ရင္းႏွီးေငမ္ားေ းအ ္္နင္း

မ္္းေစင့္မ္ား
၊

ဝယ္ယူ္နင္း

အေသးစားလ ္ငျ္း

ေးာင္ရခ်က္မမႈမ္ား ႏွင္င့္ ၄င္းတိုု႔လယ္ယာလ ္ငျ္းမ္ားခ်က ေခ်ကာင္းစာ လ ္ေးာင္ေ းႏွ္င္မည္ ္ စ္သည္သည္။
မဟာ လယ္ယာစခ်က္ ္္းေရးးင္ရာ အေသးစားေန္းေငလ ္ငျ္း၏ အမမႈေးာင္အရာရန္္ ္္ စ္သူ Mr. Matteo Marinelli ခ်က
“လယ္ယာ စခ်က္ ္္းေရးခ်က႑ဟာ ္မျ္မာင့္စီး ားေရးရြဲဲ ေခ်က္ာ႐ိုုးး္ စ္ၿ ီး ႏွင္ငပရ လ ္သားအင္အားရြဲဲ ၇၀ ရာနင္ႏွမႈျ္းေခ်က္ာ္ဟာ
ီခ်က႑မာ အလ ္လ ္ခ်ကင္ေျေခ်က တယ္သည္။ လယ္သမား ေတ္ာေတ္ာမ္ားမ္ားဟာ ယပေခ်ကည္စတ္န္ရတြဲင့္ ေငထတ္ေန္း ေ းႏွင္တြဲင့္
သူေတးီခ်က လခ်က္လမ္းမီ ိုု႔ အနင္င့္အလမ္းျည္း း တယ္သည္။ ီလ္ စ္ေျ္နင္းခ်က အတးႏွမႈျ္း္မင္င့္မားတြဲင့္ တရားမဝင္ ေငေန္းလ ္ငျ္း
လ ္ခ်ကင္သူေတးီခ်ကေျ

ေငေေခ်ကးရယူလာေအာင္၊

ရရမယ္င့္အ္မတ္ေင

ေလ္ာင့္ျည္းသားေအာင္

တျ္းအားေ းသလ

္ စ္ေျ တယ္သည္။ ခ်ကျ္ထတ္စမ္းအားတးတခ်က္လာ ိုု႔ျြဲိုု႔ ၀င္ေငတးလာ ိုု႔ လအ ္တြဲင့္ ဘ႑ာေင ေထာခ်က္ ပင့္မမႈေတခ်က လယ္သမားေတ၊
အေသးစား လ ္ငျ္းေတ၊ ေစ္းေရာင္းသူေတးီ ေ းအ ္ၿ ီး

မာဏျည္းတြဲင့္ အေ င္ စစည္းမလတြဲင့္

ေန္းေငထတ္ေန္းမမႈေတ

မလ ္ေးာင္ႏွင္ ိုု႔ ခ်ကၽျ္ေတာ္တိုု႔ ရည္ရယ္ တယ္” ဟေ္ ာသည္သည္။
“ေ္မႏွင္င့္

အေးာခ်က္အစီခ်က

အာမနပအ္ စ္

မယူဘြဲ

ေငေေခ်ကးထတ္ေန္းေ းႏွင္္နင္း္ င္င့္

လယ္သမားေတအတခ်က္

အေသးစားေန္း ေငခ်ကူညီေထာခ်က္ ပင့္ေျတြဲင့္ အေသးစားေန္းေငလ ္ငျ္းအ ဲြဲ အစည္းအေျျြဲိုု႔ ေခ်ကာင္းစာရယူအသပးန္ႏွင္ေအာင္
ဘ႑ာေရးခ်ကူညီ ပင့္ းမမႈခ်က ႐ိုုးးမဘဏ္ခ်က

ျ္တီးေ းလခ်က္ႏွင္တာ ္ စ္ တယ္သည္။

ဟာ တ္ ည္း္ ည္း အခ်က္္းသခ်က္ေရာခ်က္မမႈ

ရလာမာ္ စ္တြဲင့္အ္ င္ ေရရည္မာ ႏွင္ငပတင္း းင္းရြဲႏွမ္း းမမႈ ေလ္ာင့္န္ေ းၿ ီး ္မျ္မာင့္ေခ်က္းလခ်က္ေ သရ လူေျမမႈအသင္းအ၀င္းျြဲိုု႔
လယ္သမားမသားစ၀င္ေတခ်က

ၿ ီး ခ်ကူညီေ းႏွင္မာ ္ စ္ တယ္’’ ဟ ႐ိုုးးမဘဏ္၏ Special Advisor to Chairman & CEO

္ စ္သူ Mr. Hal Bosher ခ်က ေ္ ာသည္သည္။
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

အသခ်က္ေမး ဝမ္းေခ်က္ာင္းႏွင္င့္ စားႏွ ္ရခ်ကကၡာ
ခ်ကူညီေထာခ်က္ ပင့္ေ းေသာ ႐ိုုးးမဘဏ္ႏွင္င့္အတူ
Risk Consultant

ူလပေရးရျ္ ေင
ပ
(The Livelihood and Food Security Trust Fund) အ ဲြဲ ခ်က
ူးတြဲ အေခ်ကာင္အထည္ေ ာ္သည္င့္ Agribusiness Finance Program ၏ Credit

္ စ္သူ Teun van Vlerken ၏ ေ္ ာေခ်ကားန္ခ်က္အရ MFI ၏ Product သည္ ္မျ္မာႏွင္ငပရ

ဘဏ္မ္ားအေခ်ကားတင္ ေန္းေငထတ္ေန္းမမႈ စပန္ျ္စပညႊျ္းအသစ္ခ်က န္မတ္ေ းသည္သည္။ “ ဟာ ဘယ္လ င္းင္မမႈမ္္းခ်က MFI
လ ္ေ းႏွင္တယ္းတာခ်ကခ်ကတေ းတယ္ းတာထခ်က္ ေငေန္းတြဲင့္သူေတအေျျြဲိုု႔ ခ်ကၽျ္ေတာ္တိုု႔ရြဲဲ ေငေေခ်ကးေထာခ်က္ ပင့္မမႈခ်ကသပးၿ ီး
သူတိုု႔ေမ္ာ္လင္င့္တြဲင့္ ေငေေခ်ကးအဝင္အထခ်က္လည္ တ္မမႈ စပ
ပ ခ်က လ ္ေးာင္ႏွင္တယ္းတာ
အာမနပထားရတြဲင့္

လအ ္န္ခ်က္ခ်ကျ္ိုု႔သတ္မမႈေတခ်က

ေငေေခ်ကးအဝင္အထခ်က္

ေ ဒအေ္နနပတြဲင့္

ေလ္ာင့္န္ၿ ီး

ေငေန္း္နင္းဟာ

တာဝျ္ယူမမႈႏွင္င့္
္မျ္မာႏွင္ငပရြဲဲ

ြဲသည္။ ေ္မ ျြဲိုု႔ အေးာခ်က္အစီစတြဲင့္

အလ ္လ ္ခ်ကင္္နင္း
ပိုု႔ၿ ္းစ

၊

စျစ္တခ်က္

လယ္ယာစခ်က္ ္္းေရးခ်က႑တင္

္ စ္လာႏွင္ေန္ေတ ခ်က င္င့္ေ းတြဲင့္ အဓခ်က လမ္းစ ္ စ္ တယ္” ဟ Teun van Vlerken ခ်က းခ်က္လခ်က္ေ္ ာေခ်ကားသည္သည္။
XXX

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 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။
မဟာ လယ္ယာစခ်က္ ္္းေရး အေသးစားေန္းေငလ င
္ ျ္းအ ိုု႔အ
ြဲ စည္းအေေခ်ကာင္း
မဟာ လယ္ယာစခ်က္ ္္းေရး အေသးစားေငေန္းလ ္ငျ္းသည္ ရျ္ခ်ကျ္အေ္နစခ်က္အ ိုု႔အ
ြဲ စည္းတစ္န္ စ္ၿ ီး ္မျ္မာႏွင္ငပတင္
ဓာတ္ေ္မေသၾာႏွင္င့္ လယ္ယာစခ်က္ ္္းေရးသပး
္မျ္မာင့္ေသဘာ၏

အ ဲြဲ ဝင္

စစည္းမ္ားထတ္လ ္ေရာင္းန္သည္င့္ ေရဲေ္ း အ ိုု႔အ
ြဲ စည္းမ္ားထြဲမ တစ္န္ စ္သည္င့္

အ ိုု႔အ
ြဲ စည္းတစ္နအ္ စ္

၂၀၁၃

နႏွစ္တင္

စတင္တည္ေထာင္နြဲင့္သည္သည္။

ယေျိုု႔တင္

မဟာ

လယ္ယာစခ်က္ ္္းေရး အေသးစားေငေန္းလ ္ငျ္းသည္ ႏွင္ငတ
ပ ခ်ကာ ေငေေခ်ကးအ ိုု႔အ
ြဲ စည္း (IFC) ႏွင္င့္ ႐ိုုးးမဘဏ္ ခ်ကြဲင့္သိုု႔ေသာ
မတ္ ခ်က္အ ိုု႔အ
ြဲ စည္းမ္ား္ င္င့္ ၄င္း၏ ရည္ရယ္န္ခ်က္္ စ္သည္င့္ သမား႐ိုုးးခ်က္ ဘ႑ာေရး အ ဲြဲ အစည္းမ္ား လခ်က္လမ္းမမီႏွင္ေသာ
္မျ္မာႏွင္ငပရ လယ္ယာလ ္ခ်ကင္သူမ္ားထပသိုု႔ ေငေေခ်ကးဝျ္ေးာင္မမႈးင္ရာ Product ႏွင္င့္ ဝျ္ေးာင္မမႈမ္ား ယူေးာင္လာေ း္နင္း
ခ်ကေးာင္ရခ်က္သည္သည္။ ၂၀၁၈ နႏွစ္မ စတင္၍ ေန္းေငေ င္း အေမရခ်ကျ္ေ ဒလာ ၅.၃ သျ္းခ်က ထတ္ေန္းၿ ီး ္ စ္ၿ းီ
အမ္ေထာင္စေ င္း ၁၀,၀၀၀ ေခ်က္ာ္ခ်က ခ်ကူညီႏွင္နြဲင့္္နင္းအား္ င္င့္ မဟာ လယ္ယာစခ်က္ ္္းေရး အေသးစားေငေန္းလ ္ငျ္းသည္
၄င္း၏

လ ္ငျ္း င္းးင္ရာ

ရည္မျ္းန္ခ်က္မ္ားခ်က

ေအာင္္မင္စာ

လ ္ေးာင္ႏွင္နြဲင့္သည္င့္အ္ င္

ေတာင္သူလယ္သမားမ္ား

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

လအ ္ေသာ

လယ္ယာလ ္ငျ္း စစည္းမ္ားဝယ္ယူႏွင္ေစရျ္ႏွင္င့္

အေသးစားေန္းေငမ္ား္ င္င့္

လယ္ယာလ ္ငျ္းမ္ားခ်က

လည္ တ္ႏွင္ေစရျ္ ေးာင္ရခ်က္ေ းနြဲင့္သည္သည္။

အေသးစတ္သရလ ခ်က
႐ိုုးးမဘဏ္
ေမစီး
Head of Communication and Marketing, Yoma Bank.
မဘင္းလ္ ျ္း +၉၅ ၉ ၇၇၁၀၀၀၀၇၁၊ +၉၅ ၉ ၉၆၇၀၀၀၀၇၁
အီးေမးလ္ mayoo@yomabank.com
မဟာ အေသးစားေငေန္းလ ္ငျ္းအ ြဲိုု႔အစည္း

Daw Emerald Poe
ျ္း +၉၅ ၉ ၀၁၆၆၃၃၉၉
အီးေမးလ္ info@mahaawba.com

U Thaung Htike (Chief Operation Officer, Maha Agriculture Microfinance) ႏွင္င့္ Teun van
Vlerken ( Credit Risk Consultant, Yoma Bank ) တိုု႔ သေဘာတူ စာန္္ ္ လခ်က္မတ္ေရးထးစစ္သည္။

သေဘာတူလခ်က္မတ္ေရးထး ြဲတင္ အ ိုု႔လ
ြဲ ခ်က္ အမတ္တရ ဓာတ္ ပ႐ိုုးခ်က္ခ်ကူးစစ္
U Thaung Htike (Chief Operation Officer, Maha Agriculture Microfinance), Mr. Matteo Marinelli, (Chief
Level
8, Office
Tower 2,
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Myanmar Centre
Tower, No.192,
Road, Manager,
Bahan Township,Yangon,
Executive
Officer,
Maha
Agriculture
Microfinance),
Rick Kabaraye
Duinker Pagoda
(Reporting
Yoma Bank),Myanmar.
Madison
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Bone (Senior Legal Counsel, Yoma Bank), Thiri Thet Yi Mon (Senior Associate, Yoma Bank) and Teun van
Vlerken (Credit Risk Consultant, Yoma Bank ) (from Left to Right)

