သတင္းထတ္္ ျ္န္ခ်က္

Hal Bosher သည္ ႐ိုုးးမလ င
္ ျ္းစု၏ ေငေေးေ ခ်ကးေေးေျ္ေန င္မႈ ဒါ႐ိုုးခ်က္တ (Director of Financial
Services) ေ ထးတ ေျ္သစ္ခ်က တ ေျ္ယမည္ ္ စ္္ းပ
႐ိုုးးမးမ္းတ္ီ ြဖ ေင္တစ္စးပ ီ္ စ္လည္း ေေးန္ယ္တင္ေ္မ ခ်က္နေ
က
ေျ္ခ်ကျ္၊ ္မျ္မ - ဇျ္ျေါေပ ၁၇ ေခ်က္၊ Hal Bosher သည္ ႐ိုုးးမးမ္ု၏ းတ္ီ ြဖ ေင္တစ္စပးီ္ စ္ ေေးန္ယ္တင္ေ္မ ခ်က္္နင္း
နကေ္ ပး ႐ိုုးးမလ ္ငျ္းစု၏ CEO Office တင္ ေငေေးေ ခ်ကးေေးေျ္ေန င္မႈု၏ ဒါေခ်က္တ

(Director of Financial Services)

ီ္ စ္လည္း တ ေျ္ယေန င္ေခ်က္သ းမည္ ္ စ္ေသ ေ ခ်က င္ာင့္ ၂ေ၁၉ နုႏစ္ ေီ ခ်က္တး

၁ ေခ်က္မ စတင္၍ Hal Bosher

သည္ ႐ိုုးးမးမ္တင္ီမႈေန င္ီေ ေန္် ္ (CEO) ီ္ စ္ နခ်က္လခ်က္တ ေျ္ထမ္းေန င္္နင္းမ္ ်ေတ ာင့္းဖ သု၏ ေျနစစ္
လ ္ငျ္းလည္ တ္မႈတ ေျ္မ္ းခ်က ီသစ္နျ္နထ းမည္ာင့္ ီမႈေန င္ီေ ေန္် ္ (CEO) ထက လႊဖေ္

င္းေ းီ ္သ းမည္ ္ စ္

သည္။
႐ိုုးးမးမ္ု၏ ီမႈေန င္စခ်ကကၠ႒ စပးသမ္းေေ @ Mr. Serge Pun ခ်က “ လျ္နဖာင့္တာင့္ဖ ၆ ုႏစ္ီတင္း Hal ေဖြ ါေင္ ေန င္ေခ်က္မႈေတ၊
ခ်ကတခ်ကေတ္ေတီတခ်က္ းတ္ီ ြဖ ေဖြ ခ်ကယ္စ း သနခ်က ေခ်က္းဇးတင္ေ ခ်က င္း ေ္

ခ်က းလ ါတယ္။ ႐ိုုးးမးမ္ခ်က ေနတ္မပ္ ပး

ီျ ဂတ္ခ်က ေေးေႈလ ္ခ်ကင္ုႏင္တဖာင့္ လ ္ငျ္းီ ြီစည္
ဖ
းတစ္န္ စ္လ ေီ င္ ီသင္ခ်ကးေ္
စမ္းစမ္းတမက

စပးေန င္ုႏင္နဖာင့္ ါတယ္။

ေငေေးေ ခ်ကးေေးေျ္ေန င္မႈေတမႈေတြဟ

တးတခ်က္မႈေတခ်က စမ္းေန င္ေ းုႏင္တဖာင့္လ ္ငျ္းေတ ္ စ္ ါတယ္။ ီန Hal မႈေတြဟ
ခ်ကေျ ခ်ကၽျ္ေတ ္တနေဖြ လ ္ငျ္းေတခ်က
ယက ခ်ကည္ ါတယ္ ” မႈေတြဟ ေ္

င္းတဖာင့္ေျေ မ

Hal ီေျျဖန

ခ်ကၽျ္ေတ ္တနလ ္ငျ္းစေဖြ

ီေေးႀခ်ကပးတဖာင့္

သ တ ေျ္ယေမယ္ာင့္ ေ ထးတ ေျ္ီသစ္

မတးတခ်က္္မင္ာင့္မ းလ ေီ င္ ခ်ကညပ ကာင့္ းေ းုႏင္မယ္ လန ခ်ကၽျ္ေတ ္ ီ္ ညာင့္္ီေ

သည္။

႐ိုုးးမးမ္ းတ္ီ ြဖ ေင္တစ္စပးီ္ စ္ တ ေျ္ယေန င္ေခ်က္ေ တင္ းမ္ီတခ်က္ တးတခ်က္မႈခ်က ီခ်က္်းသခ်က္ေေ ခ်က္ေစမည္ာင့္
မတ္ ခ်က္ီ ြဖ ီစည္းမ္ းုႏင္ာင့္ လီ ္ေသ

မမႈေတြဟ ဗ္်ဴမႈေတြဟ မ္ း န္မတ္ီေခ်က င္ီထည္ေ

္္နင္းခ်က ီ ေကစခ်က္လ ္ေန င္သ း

မည္ ္ စ္သည္။ ထန္ င္ ႐ိုုးးမးမ္ု၏ ီမႈေန င္ီေ ေန္် ္ (CEO) ီသစ္ နျ္နထ းုႏင္ေေးတင္လည္း Hal ခ်ကယ္တင္
စပးေန င္လ ္ခ်ကင္ သ းမည္ ္ စ္္ ပး ယင္းခ်က လီတင္း Hal သည္ ီမႈေန င္ီေ ေန္် ္ (CEO) ေ ထးခ်က နခ်က္လခ်က္တ
ေျ္ယခ်က ေခ်က င္းမျ္ေသ ီခ်ကးီေ္

င္းတစ္ေ ္ ္ စ္ေ ေလ ေစေေးီတခ်က္ ႐ိုုးးမးမ္ု၏ စပမကနျ္နနမ
ဖ ႈီ ြဖ ုႏင္ာင့္ီတ ီျပးခ်က ္

းေ ါင္းေန င္ေခ်က္သ း မည္ ္ စ္သည္။
ေငေေးေ ခ်ကးေေးေျ္ေန င္မႈ ဒါ႐ိုုးခ်က္တ

(Director of Financial Services) ီ္ စ္ တ ေျ္ယေန င္ေခ်က္ေ တင္ Hal

ီေျ္ င္ာင့္ ႐ိုုးးမလ ္ငျ္းစီတခ်က္ ေငေေးေ ခ်ကးေေးေျ္ေန င္မႈခ်က္ေ ီမ္်းမ္်းေသ

လ င
္ ျ္းမ္ းု၏ စမ္းေန င္ေည္ တး

တခ်က္လ ေစေေးုႏင္ာင့္ လ ္ငျ္း ကြ္ ်းမႈ ေေစေေးခ်က ဖာင့္ခ်ကင္စပးေန င္သ းေမည္ ္ စ္သည္။
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Hal Bosher ခ်က “္ ပးနဖာင့္တာင့္ုႏ
ဖ စ္ေတမ
ေ္

ီ းလကးေဖြ

ာင့္က းမႈေတီတခ်က္ ႐ိုုးးမးမ္ီ ြဖ သ းီ းလကးခ်က ေခ်က္းဇးတင္ေ ခ်က င္း

လ ါတယ္။ ခ်ကၽျ္ေတ ္ာင့္ေဖြ ေ ထးတ ေျ္ီသစ္မ ီ္န းေသ းတ္ီ ြဖ ေင္ေတ၊ ေျ္ထမ္းေတျဖန ီတတ နခ်က္လခ်က္္ ပး

ီလ ္လ ္နင္ာင့္ေ န ေမ္ ္လင္ာင့္ ါတယ္။ ဒါာင့္္ င္ ႐ိုုးးမးမ္မႈေတြဟ
တစ္နမ
ေ္

ီလ းီလ ေခ်က င္းေတ

ခ်ကမၻ တစ္လႊ းေ စတ္လႈ ္ေ းစေ ီေခ်က င္းနကးေစ္းခ်ကခ်က္ထဖခ်က

ေယုႏင္ေီ င္

ေသန္ လ ္ေန င္သ းမယ္လနလည္း

ေမ္ ္လင္ာင့္ ါတယ္”

မႈေတြဟ

ခ်က းနဖာင့္သည္။
XXX

႐ိုုးးမးမ္ီေ ခ်က င္း
၁၉၉၃ နုႏစ္ခ်က စတင္တည္ေထ င္နဖာင့္သည္ာင့္ ႐ိုုးးမးမ္သည္ ္မျ္မ ုႏင္ငကတင္ ီတးတခ်က္နကးေသ
းမ္တစ္န္ စ္သည္။ ုႏစ္ီျည္းငယ္ ခ်က ္ ပးေျ ခ်က္မ

္ ည္တင္း

ဂၢလခ်က

င္ ႐ိုုးးမးမ္သည္ လနစမ္းီ းီေင္းီ္မစ္၊ ျည္း ည ၊ ေခ်က ္ ေတ္

ီ ္န္် ္ေေး စသညာင့္္ ီဓခ်ကခ်က္သည္ာင့္ီနျ္းခ်က္မ္ းတင္ မမႈေတြဟ ဗ္်ဴမႈေတြဟ ခ်က္ေသ

ေင္းုႏပး္မ် ္ုႏကမႈမ္ းခ်က သသ စ

လ ္ခ်ကင္နဖာင့္

သည္။
လခ်က္ေတင္ ႐ိုုးးမးမ္သည္ တျ္ းီ း္ င္ာင့္ ္မျ္မ ုႏင္ငကု၏ ီႀခ်ကပးနကးးမ္မ္ းစ ေင္းတင္ ျက ါတ္ (၄) ေျေ ာ၌
ေ ္တည္ ေျ္ ပး ေျ္ထမ္းေ ါင္း ၃,ေေေ ေခ်က္ ္ေခ်က ုႏင္ငကတစ္ေျ္းတင္ းမ္နေ
ဖ ါင္း ၇၈ းမ္ခ်က
နုႏစ္တင္ ႐ိုုးးမးမ္သည္ ုႏင္ငကတခ်က ေငေ ခ်ကးီ ြဖ ီစည္း္ စ္ေသ

င္ာင့္လစ္ထ းသည္။ ၂ေ၁၄

International Finance Corporation (IFC) မ

ထမနကး တခ်က္႐ိုုးခ်က္ ေင္းုႏပး္မ် ္ုႏကေသ းမ္တစ္န ္ စ္လ ္ ပး Credit Risk Management ၊ Finance ၊ Treasury ၊ Product
Development တနခ်က ီနင္ာင့္္မင္ာင့္တင္ေျ္ ုႏငာင့္္ New Core Banking System ခ်က ီသကး္ ်ုႏင္ေျ္ IFC ု၏ သကးုႏစ္တ
ခ်က လီတခ်က္ ီႀခ်ကကေ းမႈမ္ း ီခ်ကီညပခ်က ေေနဖာင့္သည္။ ထန္ င္ ဂ္ မျပုႏင္ငက
ျည္း ည ီေထ ခ်က္ီခ်ကမ္ း

ေေနဖာင့္္ ပး

ကြ္ ်းေေးေီဂ္င္စပတစ္န္ စ္ေသ GIZ မလည္း

ီေသးစ းီလတ္စ းလ ္ငျ္းမ္ းသန

ေန္းေငထတ္ေန္း္နင္းုႏင္ာင့္ တ္သခ်က္၍

တးတခ်က္မႈမ္ း ေေနဖာင့္ခ်က လ ္ငျ္းမ္ း န္ဖြထင္ေန င္ေခ်က္ုႏင္နသ
ဖာင့္ ည္။ ၂ေ၁၅ နုႏစ္တင္ နခ်က္သယ္ေေးခ်ကမမမပ တယ္လပေျ ုႏင္ာင့္
းေ ါင္း၍ ္မျ္မ ုႏင္ငက တစ္ေျ္းသန ဒစ္ဂ္စ္တယ္း္ ေေးေျ္ေန င္မႈ လ ္ငျ္းမ္ း ေန င္ေခ်က္ုႏင္သည္ာင့္ Wave Money ခ်က
းတဖ တည္ေထ င္နဖာင့္သည္။ ႐ိုုးးမးမ္သည္ ုႏင္ငကတခ်က

ီ ြဖ ီစည္းတစ္န္ စ္သည္ာင့္ LIFT ုႏင္ာင့္ လခ်က္တ၍
ဖ ္မျ္မ ုႏင္ငကု၏

ကြ္ ်းေေးတင္ ီဓခ်ကခ်က္ေသ ီနျ္းခ်က္တစ္န္ စ္သည္ာင့္ လယ္ယ စပး
ယင္းလယ္ယ

စပး

းခ်က္ီတခ်က္လည္း တးန္ဖြလ ္ခ်ကင္လ္ခ်က္ေသည္။

းခ်က္ီတခ်က္ ျယ္သ လျ္ုႏင္ငကမ RaboBank ခ်ကလည္း ျည္း ည ီေထ ခ်က္ီ ကာင့္မ္ း ခ်ကညပလ္ခ်က္ေ

သည္။ ႐ိုုးးမးမ္သည္ ္မျ္မ ုႏင္ငကု၏ း္ ေေးခ်က္ ကြ္ ်းမႈီတခ်က္ နခ်က္လခ်က္ႀခ်က်း မ္းေန င္ေခ်က္လ္ခ်က္ေ ါသည္။

ီေသးစတ္သေလ ါခ်က
Yoma Bank
May Oo
Head of Communication and Marketing, Yoma Bank.
Mobile: +95 9 771 000 071 / +95 9 967 000 071
Email : mayoo@yomabank.com
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