သတင္းထတ္္ ျ္န္ခ်က္
အန္်ိျႏွ
္ င္ငတ္္ းေျထတ္္ ျ္ႏွင္
်ိ ျ္

္္ျ္္မႏွ်ိငင
္ တငင္ ထ္ဆးအးခ်က်ိ္္
္ ္္မခ်က္ ‘Microfinance Success Asia’ အန္္းအျမး
ခ်က္င္း ္ ပဳ ္
္ ေ္
အ ်ိျအ
္ ဟျ္္ င္င တ်ိးတခ်က္္္ မင္းဳာဳ္ခ်က္ သ
်ိ ေ္င ္္ျ္္မႏွ်ိင္င္ငံ၏ အ္သးစမး ္ငင္ း္ ခ်ကး္ း ဳ ္ငျ္းႏွင္င
စ ္ဳ္ဥ္း၍ အမ ႏွ်ိင္င္္မးႏွင္င ္ ေ္တငင္း္ သခ်က္ဆ်ိင္ မ တမဝျ္ ်ိ ဂ်ိပဳ္္္မး စစေ္း းျ ္တငြဆ္ဆငး္ႏွငး္ြ္္မးႏွင္င
အ္ ျ္အဳျ္ း္ င္း္ဆမင္ ခ်က
င ္္ြ္္မး ္ ပဳ သ
္ ငမး္ေ္င ဳ ္ငျ္းျန္ န္အတငင္း ဥျး္ဆမင္အန္္းအျမး
တစ္နခ်က်ိ ျ္ခ်ကျ္ ္်ိပ႕တငင္ ခ်က္င္း ္ ပဳ သ
္ ငမး္ေ္ ္ စ္ သေ္္။
ျ္ခ်ကျ္၊ ္္ျ္္မ၊ ၂၀၁၉ နႏွစ္၊ ဇဳ်ိငဳ
္ ၁၁ ခ်က္္ျြ - အမ ္ငံ၏ တ်ိးတခ်က္ င႕ ်ိပးဳမသေ္င စျး ငမး္ းစျစ္အတငငး္
အမးဳး ဝင္ႏွ်ိင္္သမ ဘ႑မ္ းဝျ္္ဆမင္္ြဳ ္ငျ္း္္မး္မ တစ္စထခ်က္တစ္စ အ ်ိျ္ ဳမ ျ ္ စ္္သမ္ ခ်ကမင္င
အမ ္ဒသအတငင္း ်ိ အ္တငြအ ခ်ကပ ်ိ အ္သးစမး ္ငင္ း္ ခ်ကး္ းဳ ္ငျ္း ခ်ကင္္္းခ်က္င္သ္္မး္ ၂၀၁၉ နႏွစ္၊
ဇဳ်ိင္ဳ ၂၃

ခ်က္္ ၂၄

ခ်က္္ျြအထ်ိ၊

ျ္ခ်ကျ္ ္်ိပ႕ PARKROYAL ဟ်ိတန္တငင္ ခ်က္င္း ္ ပဳ ္္ေ္င

ထ္ဆး

အးခ်က်ိ္္္္္မခ်က္ Microfinance Success Asia အန္္းအျမးတငင္ ဳမ္ မခ်က္ ္တငြဆ္ဆငး္ႏွငး ခ်က္ေ္ ္ စ္သေ္္။
္္ျ္္မႏွ်ိင္င အ္သးစမး္ငင္ ခ်ကးဳ ္ငျ္းခ်ကေျ္ြအသင္း (MMFA) ္ငံ၏ ဳ္္းေျ္္ႏွ
ြ င္ငအေျ စင္ခ်ကမ အ္္နစ်ိခ်က္
HBZ Events ္ းခ်ကျး္ းခ်က္င္း သေ္င Microfinance Success Asia အန္္းအျမးသေ္ ထငျ္း္တမခ်က္ဳမ္သမ
အမ စျး ငမး္ းစျစ္အတငင္း အ္သးစမး္ငင္ း္ ခ်ကး္ းဳ ္ငျ္းျန္ န္အမး အဓ်ိခ်ကထမး ခ်က္င္း ္ ပဳ ္္ေ္
္ စ္္သမ္ ခ်ကမင္င တခ်က္္ မခ်က္္ေ္င အ ြအ
ငာ စေ္း္္မးအတငခ်က္ ခ်က္ၻမငအဆင္င္ျ ္ဆငး္ႏွငး ငတ
ာ စ္နႏွင္င ္စ္းခ်ကငခ်က္တငင္း
ထ်ိ တ
္ ျ္း္

ငာတစ္နအ္ င္ အ္ ျ္အဳျ္ း္ င္း္ဆမင္ ခ်က
င ္ႏွ်ိင္ ျ္ ္သန္မ္ြ ္
်ိ သမ အနငငငအ
္ ဳ္္း္္မး စသေ္င

အခ်က္်ိပး္ခ်က္းဇး္္မး ္ းအ ္ႏွင္
်ိ သေ္င အမ ္ဒသအတငငး္ တစ္နတေ္း္သမ အန္္းအျမးတစ္န ္ စ္ သေ္္။
အန္္းအျမးသ်ိြ ္္ျ္္မႏွ်ိင္င အစ်ိး တမဝျ္ ်ိ ဂ်ိပဳ္္္မးႏွင္င ဘ႑မ္ းဆ်ိင္ မ ျန္ န္အတငငး္ ်ိ ခ်က႑္ င္းစ္
ခ်က်ိန္စမးဳန္းခ်ကျး္္မး အထးသ္ င္င အ္သးစမး္ငင္ း္ ခ်ကး္ း အ ြအ
ငာ စေ္း္္မး (MFIs) ၊ SME ႏွင္င
စငျ္ြဥျးတျထင
င ္ ဳ င
္ ျ္း င္္္မး၊

ြင ်ိပးတ်ိးတခ်က္္ း ္အဂ္င္စျ္္မး၊

္ မင အ္္န္ ပ အ္သးစမးႏွင္င စျး ငမး္ စ္ဘဘဏ္

ဳ ္ငျ္း္္မး၊ စ်ိခ်က္ ္်ိပး္တမင္သ အ ြအ
ငာ စေ္း္္မး၊ ျေ္း ေမ ခ်က္ၸဘဏျ္္မး၊ အတ်ိင္ င္န ခ်က္ၸဘဏျ္္မး၊ ဘ႑မ္ း
ဳ ္ငျ္းျန္ န္ ်ိ ခ်ကၽင္္းခ်က္င္သ္္မး၊ ြင ်ိပးတ်ိးတခ်က္္ းဆ်ိင္ မ ္်ိတ္ ခ်က္ဳ ္ငျ္း္္မး အ အဝင္ ္ဝ ဒ န္္တ္သ
္္မးႏွင္င ဥ ္ဒအ ္စမင္င ခ်ကေ္င စစ္္ဆးသ္္မးစသေ္္ င္င ဳမ္ မခ်က္ ္ဳငဳမ္ဆငး္ႏွငးသ္ င္း (၁၅၀) ္ခ်က္မ္
တခ်က္္ မခ်က္္ေ္ ္ စ္ သေ္္။

္

ေ္ ြင ပ်ိ းတ်ိးတခ်က္္စ ျ္ စျ္နျ္ြန္ငာ နင္းႏွင္င အ ျ
်ိ အ
္ ဟျ္္ င္င တ်ိးတခ်က္္္ မင္းဳာဳ္ခ်က္ သ
်ိ ေ္င အ္သးစမး

္ငင္ း္ ခ်ကး္ းဳ င
္ ျ္းတစ္နအတငငး္ ်ိ အခ်က္်ိပးသခ်က္္ မခ်က္္္
ြ ္မး
Microfinance Success Asia 2019 အန္္းအျမးခ်က်ိ “္

ေ္ ြင ်ိပးတ်ိးတခ်က္္စ ျ္ စျ္နျ္ြနငာ္နင္းႏွင္င အ ျ
်ိ ္

အဟျ္္ င္င တ်ိးတခ်က္္္ မင္းဳာဳ္ခ်က္ သ
်ိ ေ္င အ္သးစမး္ငင္ း္ ခ်ကး္ း ဳ ္ငျ္းတစ္နအတငင္း ်ိ အခ်က္်ိပး
သခ်က္္ မခ်က္္ြ္္မး” ္န င္းစဥ္္ င္င ခ်က္င္း ္ ပဳ သ
္ ငမး္ေ္္ စ္ ျး အ ြအ
ငာ စေ္းအသျးသျး္ သခ်က္ဆ်ိင္ မ တမဝျ္ ်ိ
ဂ်ိပဳ္္္မးခ်က အ္သးစမး္ငင္ း္ ခ်ကး္ း ဳ ္ငျ္းျန္ န္အတငငး္ ္အမင္္္င္္ြ
အန္ခ်က္္္မးႏွင္င အနခ်က္အနာ္္မးခ်က်ိ ္္

ႏွ
်ိ ်ိင္ ျ္ အ္ းးခ်ကျးသေ္င

င္းႏွ်ိင္္ေ္င ျေ္းဳ္္း္ခ်ကမင္း္္မးအမး ္ဝ္္သငမး္ေ္င ်ိ ္္တစ္န

္ စ္ သေ္္။ ထ်ိြအ္ င္ အန္္းအျမးသ်ိြ ဳမ္ မခ်က္ ္ဳငဳမ္ဆငး္ႏွငးသ္္မးအတငခ်က္ ္်ိ္တ
်ိ ြ္ငံ၏
်ိ
ခ်ကင္္္းခ်က္င္္ြ္္မးခ်က်ိ

ႏွျး္ႏွမ ဳန္ႏွ်ိင္္ေ္ငအ္ င္ ဳ င
္ ျ္းျန္ န္အတငင္း ်ိ

င္း င္းႏွးျ ႏွျး ္်ိတ္ဆခ်က္္တငြဆႏွ်ိင္္ေ္င အနငငငအ
္ ဳ္္း္္မး

ေမ

်ိ္ေ္
ဆ
္ ်ိင္ မ

ခ်က႑စ္ ဳ ္ငျ္း င္္္မးႏွင္င

ျ္တျး္ း္ေ္ ္ စ္ သေ္္။ HBZ Events ္ငံ၏

Managing Director ္ စ္သ Herman Zaidin ခ်က “စျး ငမး္ းအင္အမး ္တမင္ငတင္းန်ိင္္မ ်ိြအတငခ်က္ အ္သးစမး
္ငင္ း္ ခ်ကး္ း ဳ ္ငျ္းျန္ န္ခ်က အ္ း တာင ခ်က႑တစ္

အ
္ ္ စ္

္တေ္္ျတာင ္္ျ္္မႏွ်ိင္င အ အဝင္

ထငျ္းသစ္စ အမ ႏွ်ိင္င္တငအတငခ်က္္တမင တစ္ခ်ကန္ငခ်က်ိ အန္်ိျ္္ခ်ကမင္း္မ ခ်က္င္း ဳ်ိခ်က္တာင အန္္းအျမးတစ္န ္။
ႏွ်ိင္င္ င္း (၁၅) ႏွ်ိင္င္ခ်က္မ္ခ်က ခ်က်ိန္စမးဳန္းခ်ကျး္တင တခ်က္္ မခ်က္္န္င ္အမင္္္င္္ြ ႕ာ အ္္နနအတ္္္စ္္ စ္
ဳမ္န္င အန္္းအျမး္မ ဳမ္ မခ်က္ ္ဳငဳမ္ဆငး္ႏွငး ခ်က ြ်ိ အ ြအ
ငာ စေ္းအသျးသျးခ်က သခ်က္ဆ်ိင္ မ တမဝျ္ ်ိ
ဂ်ိပဳ္္တင အမးဳးခ်က်ိ တ
်ိ ္
္ နခဳ်ိခ်က္ တန္” ဟ ္္ မသေ္္။
အန္္းအျမးတငင္ ထေ္ငသငင္း္ဆငး္ႏွငးသငမး္ေ္င အဓ်ိခ်က ္န င္းစဥ္္္မး္မ အ္သးစမး္ငင္ း္ ခ်ကး္ း ဳ ္ငျ္း
ျန္ န္အတငငး္ ်ိ စေ္း္္ဥ္းဥ ္ဒ္္မးအ္ ခ်ကမင္း၊ MFIs အ ြအ
ငာ စေ္း္္မး ္

ေ္ ြင ်ိပးတ်ိးတခ်က္္စ္ းအတငခ်က္

အထး ဳ်ိခ်က္ျမခ်က္င္ငသး ္ေ္င အန္ခ်က္္္မးအ္ ခ်ကမင္း၊ အ္သးစမး္ငင္ း္ ခ်ကး္ း ဝျ္္ဆမင္္ြ္္မးခ်က်ိ ္ဒသ
အဳ်ိခ်က္ နဥ္္ခ်က္း္ြ၊ ဳ္ြခ်က္င္ငဝတ္စႏွြျ္း္္မးႏွင္င ခ်က်ိခ်က္ေျ္ြ ်ိ္စ ျ္

ျ္တးျ ္ း္နင္းအ္ ခ်ကမင္း၊ အ္သးစမး

္ငင္ း္ ခ်ကး္ း ဝျ္္ဆမင္္ြ္္မးခ်က်ိ ဒစ္ဂ္စ္တန္စျစ္္ င္င ္ဆမင္ ခ်က
င ္္ း္နင္းအ္ ခ်ကမင္း အ အဝင္ ္္ျ္္မ
ႏွင
်ိ င
္ အ္သးစမး္ငင္ း္ ခ်ကး္ း ခ်က႑အတငငး္ အနငငငအ
္ ဳ္္း္္မး ျ္တျး္ း္ း စသေ္တြ်ိ ္ စ္ သေ္္။
DAWN Microfinance ္ငံ၏ CEO ႏွင္င MMFA ICT Working Group ္ငံ၏ Chair ္ စ္သ Mr. Gonzalo González A.
ခ်က “္္ျ္္မႏွ်ိင္ငအ္ျျာြ အဳမးအဳမ အ္ ေ္ငအဝ ်ိတာင ျန္ န္္တင တ်ိးတခ်က္ ြင ်ိပးဳမ ြ်ိ ႏွ်ိင္ငအတငငး္
အ္ းတးခ်ကျးဳ်ိအ ္္ျတာင ္ ပ္ င္္္ မင္းဳာ္ြ္တင ဳ ္္ဆမင္္ျတာအ
င န္်ိျ္္ စ္တမ္ ခ်ကမင္င ဒျဳ်ိ္္်ိပး အန္္းအျမး
တစ္န ခ်က္င္း

ြ်ိ ဒျထခ်က္္ခ်ကမင္းတာင အန္်ိျ္္ ်ိ္တမင ဘး္။ ဒ အ
င ္ င္ စျး ငမး္ စ္ဘဘဏ္္တငျြာ အ္သးစမး္ငင္ း

္ ခ်ကး္ း အ ြအ
ငာ စေ္း္တင အ အဝင္ ဘ႑မ္ းဳ ္ငျ္း ျန္ န္းခ်ကျးတစ္နဳးခ်က ငြ ်ိပးတ်ိးတခ်က္ ြ်ိ ဳ်ိအ ္္ျ
တာင ခ်က႑္တင၊ ထတ္ခ်ကျ္ စၥေ္း္တငျြာ စျး ငမး္ းဳ္္း္ ခ်ကမင္း္တငခ်က်ိ စ္္တ္ထမး မ္ ္
င ျ ခ်ကတာင အန္်ိျတ
္ စ္န

ဳေ္း ္ စ္ တန္္။ ဒျ ျန္ န္္တင

ြင ်ိပးတ်ိးတခ်က္ ြဆ
်ိ တမ
်ိ
္ျမခ်က္ဆး္ ခ ျေ္း ေမ အသစ္အဆျ္း္တင

အ အဝင္ ္ ေ္တငင္း၊ ္ ေ္ ခ်က ဳခ်က္ ဳ
်ိ
ခ်က
္ ်ိင္္ျတာင ဳ ္ငျ္း င္္တငျြာ အသစ္ဝင္္ မခ်က္ဳမတာင ဳ ္ငျ္း င္
္တငအ ခ်ကမး န်ိင္္မ္ြ ်ိ းျ တ္ထး္နမးတာင း္ င္း္ဆမင္ ခ်က
င ္္ြ္တငခ်က်ိ အခ်က္်ိပး ်ိ ်ိ အသးန္ႏွ်ိင္္ ္မ ္ စ္ တန္္။
ဒ င္ ခ်ကမင္င ခ်ကၽငျ္္တမ္တြ်ိ အန္ ပဳ ္္န္င အန္္းအျမးဟမ အာဒျင ျေ္း ေမ အသစ္အဆျ္း္တင၊

း္ င္း

္ဆမင္ ခ်က
င ္္ြ္တငခ်က်ိ အ္ခ်ကမင္အထေ္္ မ္ ္ဆငး္ႏွငးဳ ခ်က
္ ်ိင္ႏွ်ိင္ ြ်ိ အ ္္း္ခ်ကမင္းတာင အနငငငအ
္ ဳ္္းတစ္နဳ်ိြ
္္င္ တန္” ဟ ဆ်ိသေ္္။
Myanmar Development Partners Co., Ltd ္ငံ၏ Managing Director ႏွင္င ္္ျ္္မႏွ်ိင္င အ္သးစမး္ငင္ ခ်ကး
ဳ င
္ ျ္းခ်ကေျ္အ
ြ သင္း္ငံ၏ ္န င္း္ဆမင္ င္
်ိ း အ ြဝ
ငာ င္တစ္ဥးျ ္ စ္သ ္ဒခ္ န္င္း္္တ္ ခ်က “အန အန္္းအျမးခ်က်ိ
း္ င္းစျစဥ္တင္ဆခ်က္နငငင္ တာငအတငခ်က္ ခ်ကၽငျ္္တ်ိြ အ ြအ
ငာ စေ္းခ်က်ိန္စမး ဂဘဏ္နဝ္္း္္္မခ်က္္ ခ်ကမင္း ္္ မ ခ်ကမး
ဳ်ိ တန္္။ ဒျအန္္းအျမး္မ ခ်ကၽငျ္္တ်ိြ အမ ႏွ်ိင္ငခ်က ဳ ္္ မ္ခ်က်ိင္ ခ်က္္တငဆခ်က
ျ ဳခ်က္္တငြခ်က္တာင အ္သးစမး
္ငင္ း္ ခ်ကး္ းဆ်ိင္ မ အ္ဳငအခ်က္င္င္ခ်ကမင္း္တငျြာ

ေမ

္ဆင္
်ိ မ ဗဟသတ္တင ္ဳငဳမႏွ်ိင္္န္ငအ္ င္

ခ်ကၽငျ္္တ်ိြဘခ်က္ခ်က သ္ဘမထမးအ္္င္္တငခ်ကဳေ္
်ိ
း ထတ္္ မ္္္္ဝႏွ်ိင္္မ္ စ္ဳြ်ိ တစ္ခ်ကန္ငခ်က်ိ အ္ း တာင
ဳခ်က္္ မင္းတစ္န တေ္္ဆမခ်က္ႏွ်ိင္ဳ်ိ္င္
္ န္ဳြ်ိ န ခ်ကေ္ တန္္။ ္္ျ္္မႏွ်ိင္င အ္သးစမး္ငင္ ခ်ကးဳ င
္ ျ္း
ခ်ကေျ္အ
ြ သင္းျာြအတ MDP Microfinance အ္ျျာြ ဒျ ္ဟမ္္ မ္ဆငး္ႏွငး ငာ္တင္မ ္္္ဝနာတ
င ာင အ္ဳငအခ်က္င္င
္ခ်ကမင္း္တငခ်က်ိ ခ်ကၽငျ္္တ်ိြ ္ ႕္ဳ္မခ်က္ ္ဆမင္ ငခ်ကသ
္ ငမး္န္င ္ဝ ဒ စေ္း းဳြ႕္ဆမ္္ း ဳ ္္ဆမင္န္ခ်က္္တင
္မ ဆျ္းစစ္အ္္ ထတ္ ြ်ိ အစ်ိတအ
္
်ိင္းတစ္နအ္ စ္ အသးန္သငမး္န္ငအ္ င္ ္္ျ္္မငအ္သးစမး္ငင္ း္ ခ်ကး္ း
ဳ ္ငျ္းျန္ န္

်ိအမး္ခ်ကမင္းန်ိင္္မ္အမင္ တေ္္ဆမခ်က္ ျး ဳ်ိအ ္္ျတာသ
င ္တငအတငခ်က္

္ခ်ကမင္
်ိ
းတာင

ဝျ္္ဆမင္္ြ ္ းအ ္ မ္မ ္ ျ္ဳေ္ အသးန္သငမး္မ ” ဟ ္္ မသေ္္။
Microfinance Success Asia အန္္းအျမး္ငံ၏ Premier Sponsor ္ စ္သေ္င Southtech ္ငံ၏ Group Managing
Director ္ စ္သ Syed Mamnun Quader ခ်က “Southtech အ္ျျာ႕ ၁၉၉၆ နႏွစ္ခ်ကတေ္းခ်က MFIs အ ြငာ
အစေ္း္တငျြာ ြင ်ိပးတ်ိးတခ်က္္ း ဘဘဏ္္တငျြအ
ာ တ သျ္း္ င္း္္မးစငမ္သမ ဳ္တင ာ႕ ဘဝ္ျထ်ိင္္ြ တ်ိးတခ်က္
္္င္င္မး ်ိြ ္ျ္ခ်ကျ္တာင အ္ထမခ်က္အခ်က္ ပ စၥေ္း္တင၊ ျေ္း ေမ္တင၊ အ ခ်က္ ပန္ခ်က္္တငျြာ သင္တျ္း္တင ္ း ျး
င ်ိးခ်ကေျနာငတမ ္။ ္္ျ္္မႏွ်ိင္င္မတင္ ခ်ကၽငျ္္တမ္တြ်ိ ာ႕ ျေ္း ေမဳ ္
္ ဆမင္န္ခ်က္္တငခ်က္ျ ္ ေ္သ္ င္း
တစ္သျ္း္ခ်က္မ္အတငခ်က္ အခ်က္်ိပး္ ပႏွ်ိင္နငာ ျး္ စ္တမ္ ခ်ကမင္င ္္ျ္္မႏွ်ိင္ငခ်က MFIs အ အ
ြငာ စေ္း္တင ႕ာ အ ြဝ
ငာ င္္တင
တ်ိးတခ်က္းခ်ကျး ငမး္စ ြ်ိ အခ်ကအေျ္ းႏွ်ိင္္န္င ္ျ မတစ္္ျ မ္မ ္ မခ်က္ ္
်ိ ျ
သခ်က္ဆ်ိင္ မ တမဝျ္ ်ိ

္။ျ အ ြအ
ငာ စေ္းအသျးသျးခ်က

ဂ်ိပဳ္္တငခ်က်ိ အ္ ႕္တမင္အမ ္မ ခ်က်ိန္င ာ႕ စျး မင း္ း တ်ိးန္ာ႕ဳ ္ခ်ကင္
်ိ ႏွ်ိင္္န္င အနငင္င

အဳ္္း္တငခ်က်ိ မ္ င ြ်ိ ဒျ အန္္းအျမး္မ ဳမ္ မခ်က္္ဳငဳမ ခ်က ဳ်ိြ ်ိတ္္နခဳ်ိခ်က္ တန္” ဟ ္္ မသေ္္။

Musoni ္ငံ၏ CEO ္ စ္သ Cameron Goldie-Scot ခ်က “ ျ္ခ်ကျ္္မ
Success Asia ္ဆငး္ႏွငး င္
ာ မ အနဳ်ိ

ထ္ဆးအးခ်က်ိ္ခ်က
္ ္င္း ္န္င Microfinance

ဝင္နင
င င္ တာအ
င တငခ်က္ အ ္္းစ်ိတ္ဳြ ္ မး္်ိ တန္္။ ္္ျ္္မႏွ်ိင္ငခ်က MFIs

အ ြအ
ငာ စေ္း္တငအတငခ်က္ ျေ္း ေမအ္ထမခ်က္အ င္တင န ြ၊်ိ ်ိ းျ ထ်ိထ်ိ္ မခ်က္္ မခ်က္ ဳ ္္ဆမင္ ြျ
်ိ ာြ ခ်က္န္
ခ်က္န္္ ျ္ြ္ ျ္ြ တ်ိးန္ာ႕ဳ ္္ဆမင္ႏွ်ိင္ ြ်ိ းခ်ကျး္မးတာင အနငငငအ
္ ဳ္္းတစ္န
အျမးခ်က တစ္ခ်ကန္င အန္်ိျ္
္ ခ်ကမင္း္မ ခ်က္င္း ဳ်ိခ်က္တမ
ဝျ္္ဆမင္္ြ္ းျ်ိင္္န္င
Musoni

အ္ျျာြ

ျေ္းဳ္္း္္်ိပးစျာြ တ္သခ်က္ ျး

္ ေ္တင
င ္းခ်က

အ ြအ
ငာ စေ္းအန္်ိပ႕ခ်က်ိ ဘန္ဳ်ိ

်ိႏွ်ိင္တအ
ာင န္်ိျ္္ စ္တအ
ာင တငခ်က္ ဒျ အန္္း

ာ္။ MFIs အ ြအ
ငာ စေ္း္တငခ်က်ိ ဒစ္ဂ္စ္တန္စျစ္ျာြ
္ဆငး္ႏွငးသငမး္န္ဳြ်ိ

္်ိတ္ ခ်က္ဳ ္ငျ္း္ စ္တာင

ThitsaWorks

စျစဥ္ထမး တန္္။
ျာြအတ

္္ျ္္မႏွ်ိင္ငခ်က

ျး္တမင
MFIs

င ်ိးခ်ကေျ္ း္ျဳာဆတာ
်ိ င အ္တငြအ ခ်ကပ္တငခ်က်ိ အဓ်ိခ်က္ဝ္္သငမး္မ ” ဟ

္ ေ္ငစငခ်က္ ္္ မ ခ်ကမးနာသ
င ေ္္။
အန္္းအျမးတငင္ Associate Sponsor အ္ စ္ ္ဆမင္ ခ်က
င ဳ
္ ္ခ်က္ သ
်ိ ေ္င Software Group ္ငံ၏ Regional Director
Asia Pacific ္ စ္သ Alison Grün ခ်က “္္ျ္္မႏွ်ိင္င ာ႕ တ်ိးတခ်က္ဳမ္ျတာင အ္သးစမး္ငင္ း္ ခ်ကး္ း
ဳ ္ငျ္းျန္ န္္မ အ္သးစမးျာြအဳတ္စမး စျး ငမး္ းဳ ္ငျ္း္တငအတငခ်က္ အဳမးအဳမ္ခ်ကမင္း္တင
်ိ ဳမ္အမင္ျြာ

္်ိ
်ိ

်ိ းျ အခ်က္်ိပး္ စ္ထငျ္း္စ္န္င စျး မင း္ းစျစ္တစ္န္ ခ္ မခ်က္ ြ်ိ ဳ္္း္ မခ်က္္ းႏွ်ိင္္အမင္

အမး္ း္ထမခ်က္ ငဳ္ခ်က္

်ိ တန္္။ ဳခ်က္ ်ိ္မ္တမင ခ်ကၽငျ္္တမ္တြ်ိ

(ဳ္)ဳတျ္ ္္ျ္္မ၊ Early Dawn

Microfinance တ်ိြျာြ ဳ ခ်က
္ င္
်ိ ဳ္ခ်က္ ်ိ တန္္။ ဒစ္ဂ္စ္တန္ ဘဘဏ္ဝျ္္ဆမင္္ြ

ဳခ်က္္ မင္းတစ္နအ္ ခ္မ

အ္္န္ ပထမးတာင ခ်ကၽငျ္္တမ္တြ်ိ ာ႕ ျေ္း ေမ ဳ ္
္ ဆမင္န္ခ်က္္္်ိပးစျာြ အ္နမး MFIs အ ြအ
ငာ စေ္း္တငခ်က်ိဳေ္း
်ိ းျ

င းခ်က
်ိ ေျ္ းႏွ်ိင္ ြ်ိ ္္္မ္ဳင္င တန္္။ Software Group အ္ျျာြ ္္ျ္္မႏွ်ိင္င္မ အမးဳးအသး္ ပ

ႏွ်ိင္တာင ္ငင္ ခ်ကးဝျ္္ဆမင္္္
ြ တင

္်ိ
်ိ

ဳ
်ိ မ္အမင္ အ္ခ်ကမင္အထေ္္ မ္ မ္မ တစ္တ တ
္ စ္အမး

ဝင္

္ဆမင္ ခ်က
င ္္ းႏွ်ိင္ ြ်ိ ThitsaWorks ျာအ
ြ တ ဂဘဏ္နဝ္္း္္္မခ်က္စငမ း္ င္းဳ ခ်က
္ ်ိင္္ျ တန္္။ Microfinance
Success Asia 2019 ္မ

ဝင္ ျး အနထခ်က္ ်ိ္္မးတာင အ ြအ
ငာ စေ္း္တငခ်က်ိ သတ်ိြ ာ႕ ဒစ္ဂ္စ္တန္စျစ္ဆသ
ျ ်ိြ

ခ်ကး္္ မင္း္ း န းျ စဥ္္မ င ်ိးခ်ကေျ္ းသငမး ြ်ိ ္္္မ္ဳင္ငထမး တန္” ဟ ္္ မသေ္္။
စဥ္ဆခ်က္္္ တ္ ္္ မင္းဳာဳ္ခ်က္ ်ိ ျး အ ်ိျ္အဟျ္ႏွင္င တ်ိးတခ်က္ဳမ္ျသေ္င အ္သးစမး ္ငင္ း္ ခ်ကး္ း
ဳ ္ငျ္းျန္ န္အတငင္း ဒစ္ဂ္စ္တန္စျစ္

နအသးန္ႏွ်ိင္္ြ္မ အဓ်ိခ်ကခ်က္္သမ သ္ဘမတ မး္္မးအတငင္း

တစ္နအ အဝင္ ္ စ္သေ္ႏွင္ငအေျ စမ င္း္ းသငင္းထမးသေ္င ခ်က်ိန္စမးဳန္ႏွင္င ္်ိတ္ ခ်က္ဳ ္ငျ္း င္္္မးသမ
တခ်က္္ မခ်က္ႏွ်ိင္္ေ္င Microfinance Success Asia 2019 အန္္းအျမးတငင္ Android ႏွင္င Apple ဳခ်က္္ မင္း
ႏွစ္နစဳး္

နႏွ်ိင္္ေ္င ခ်က်ိန္ ်ိင္သျးသျ္ြ app တစ္န ်ိ္သမ အမ ္ဒသ္ငံ၏

္ စ္ သေ္္။ အန္္းအျမးတငင္ live polls ၊ အ္္းအ္္ ၊ ဒစ္ဂ္စ္တန္စျစ္သး
အ္ င္ စ ျ
င ဆ
္ မႏွင္င ္

ထ္ဥျးဆး အန္္းအျမး
အ
ငာ စျအစဥ္ႏွင္င ဳ္္းေျ္တ်ိြ

ငာ္ သသ္္မးအတငခ်က္ အခ်က္ ဳျ္ခ်ကး င္း္တစ္ဆင္င ခ်ကစမး ငာ္္မး ္ ပဳ ္္ းႏွ်ိင္္ေ္င အနငင္င

အဳ္္း္္မး စသေ္္ င္င တခ်က္္ မခ်က္ ္ဳငဳမ္ဆငး္ႏွငးသ္္မးႏွင္င ္်ိ
်ိ ထ်ိ္တငြ္ြ

်ိ္စ ျး အဆင္္္ ္န္မ္္ငြစငမ

အသး္ ပႏွ်ိင္္သမ ျေ္း ေမ ဳ ္္ဆမင္န္ခ်က္္္မး

်ိ္ေ္္ စ္သေ္္။ အဆခ်က္အသငန္အသစ္္္မး အဳငနတ
္ ခ်က

ျ္တျး နႏွ်ိင္္စ ျ္ ေ္ န
င ္ ျး အခ်က္ ဳျ္ခ်ကး င္းအတငင္း ဆခ်က္သငနန
္ ္်ိတ္ဆခ်က္ႏွင္
်ိ ္ေ္င ဳ ္္ဆမင္န္ခ်က္္္မး
ထေ္ငသငင္း္ းထမး္သမ္ ခ်ကမင္င အ္ ျ္အဳျ္္ဆငး္ႏွငး္ြ္္မးခ်က်ိ ဳငနခ်က
္ ္န္မ္္ငြစငမ ္ ပဳ ႏွ
္ ်ိင္္ေ္္ စ္ သေ္္။
္္ျ္္မႏွ်ိငင
္ ်ိ အ္သးစမး္ငင္ း္ ခ်ကး္ းဳ င
္ ျ္းျန္ န္
တစ္ခ်က္မၻဳး အတ်ိင္းအတမအ ဳ္ င္း (၁.၇) ဘျဳန
ျ ္မ ဘဘဏ္ဝျ္္ဆမင္္ြ အသး္ ပ္နင္း ္ ်ိ ခ်က ္။ အမ
ႏွ်ိင္င္္မးတငင္ ဘဘဏ္အ္ခ်ကမင္ငတစ္န (သ်ိြ္ဟတ္) ္န္း္ငင နႏွ်ိင္သေ္င credit line တစ္န (သ်ိြ္ဟတ္) ္ငင္ ခ်ကး
ဝျ္္ဆမင္္ြ အ ြအ
ငာ စေ္းတစ္နထ္ ္န္း္ငင စသေ္္ င္င အသျးသျး
(၂၇)

မန်ိင္ႏွျ
ြ း္ ္အမခ်က္ႏွင္င စျး ငမး္ းဳ ္ငျ္း္ င္း (၃၃)

ဳဥျး္ ္ငံ၏ (၂၆)

ထ
်ိ မးသဥျး္ တငင္ အ န
င ္္ မခ်က္ းျ သ

မန်ိင္ႏွျ
ြ း္ သမ

်ိ သေ္္။1 ္္ျ္္္မႏွ်ိင္ငတငင္ ႏွ်ိင္င

မန်ိင္ႏွြျ္းသမ ဘဘဏ္ဝျ္္ဆမင္္ြ အသး္ ပဳ္ခ်က္ ္
်ိ ခ်ကမင္း ခ်က္မၻြဘဘဏ္္ငံ၏ Global Findex

တငင္ ္ မ္္ ထမး သေ္္။2
္္ျ္္မႏွ်ိင္ငတငင္ ဳဥျး္ သျ္း္ င္း (၈.၈) သျ္း္မ ခ်က်ိန္ ်ိင္ စျး ငမး္ းတစ္နစျ ဳ ္ခ်က်ိင္ဳ္ခ်က္ ်ိ ခ်က ျး အဆ်ိ
စျး ငမး္ းဳ ္ငျ္း္္မး္ငံ၏ (၅၆) မန်ိင္ႏွြျ္း္မ ္ငငစ/ ္ငငသ္
်ိ ္း အ္ခ်ကမင္ငတစ္န ္ ပဳ ထ
္ မး္နင္း ္ ဘ
်ိ ာ အ္သးစမး
စျး ငမး္ းဳ ္ငျ္း္္မး္ငံ၏ (၇)

မန်ိင္ႏွြျ္းသမ ္န္း္ငင နႏွ်ိင္သေ္င credit line တစ္န ထ
်ိ မး္ ခ်ကမင္း ္တငြ ်ိ

သေ္္။ UNCDF ္ငံ၏ ္ဳငဳမ္တငြ ်ိန္ခ်က္အ

(၅၂)

မန်ိင္ႏွြျ္း္သမ စျး ငမး္ းဳ ္ငျ္း္္မး္မ ္ငင္ ခ်ကး

ဝျ္္ဆမင္္သ
ြ ေ္ ္ငင္ း္ ခ်ကး္ း အနခ်က္အနာ္ စ္သေ္ငအန္်ိျ္္သမ နႏွ်ိင္သေ္ဟ သတ္္တ္ထမး ခ်ကသေ္္။3
အထးသ္ င္င ဝင္္ငငျေ္း း ျး ဳဥျး္ အ္္မးစ ္ျထ်ိင္ဳ ခ်က
္ ်ိင္ဳ္ခ်က္ ်ိ္သမ ္ခ်က္းဳခ်က္္ဒသ္္မးတငင္ ္္ျ္္မ
ႏွ်ိင္င ်ိ သ္မး းခ်က္ဘဘဏ္
်ိ
ဝျ္္ဆမင္္ြ စ္္မး္ ခ န ခ်ကေ္္ြႏွင္င သ္ဘမ္ ခ်က္ျမးဳေ္္ြ ္ဳ္မငျေ္း္ျ္နင္း္မ
ခ်ကမဳ ေ္ ခ်ကမစငမ အ္္စ္တန
င ္္ျနာင ျ ္ စ္သေ္္။
္ ခ်ကမ္သး္ျခ်က ္္ျ္္မႏွ်ိင္ငသေ္ ျေ္း ေမအသးန္္ြ စ တစ္ဟျ္ထး်ိ တ်ိးတခ်က္္္ မင္းဳာဳမ မ္ အခ်က္်ိပး
္ခ်က္းဇး္္မးစငမ

်ိနငာ ျး စျး ငမး္ းအနငငငအ
္ ဳ္္း္္မးစငမ

ႏွ
်ိ ်ိင္္သမ ္ျမခ်က္ဆးခ်က္ျ္ သ
်ိ ေ္င ျန္ န္္္မးအတငင္း

တစ္နအ အဝင္အ္ စ္ ခ်က္န္ခ်က္န္္ ျ္ြ္ ျ္ြ အသ်ိအ္တ္္ ပဳမ ခ်က ျ ္ စ္ သေ္္။ ႏွ်ိင္င္ငံ၏ အ္သးစမး ္ငင္ း
္ ခ်ကး္ းဳ ္ငျ္းျန္ န္ အ္္နတေ္စအန္်ိျတ
္ ငင္ ဳ္င္္္ျ္စမင တ်ိးတခ်က္္္ မင္းဳာဳ္ခ်က္ ်ိ္ျ ျး အ္သးစမး
္ငင္ း္ ခ်ကး္ းဳ ္ငျ္း္္မးအမး

ဆင္း ႏွ
ာ င္း္ း္ြ္ဳ္မငန္္ း၊

စျး ငမး္ းစျစ္ တ်ိးတခ်က္ ြင ်ိပး္ းတ်ိြခ်က်ိ

စျး ငမးဥစၥမဓျတ်ိး ငမး္စ ျ္

္ မ္္ဆမင္္ းႏွ်ိင္သ္္မးအ္ စ္

ျ္တျး္ းႏွင္င

္တေ္ႏွင္
်ိ ျ္ ္စ္းခ်ကငခ်က္အတငငး္

းခ်ကျး္မး္သမ အနငငငအ
္ ဳ္္း္ င္း္္မးစငမ ္ းအ ဳ
္ ္ခ်က္ ်ိ သေ္္။
1

Meghana Ayyagari & Thorsten Beck, 23 December 2015, Financial Inclusion in Asia: An Overview

2

Global Findex – World Bank Group, 2018, Myanmar

3

UNCDF, 4 April 2018, Infographic Country Brief: Myanmar

Microfinance Success Asia သ်ိြ တခ်က္္ မခ်က္ဳ်ိ ခ်က https://microfinancesuccess.com/register-now
တငင္ ္ဳငဳမႏွ်ိင္ သေ္္။ စ ငျ္ဆမ (သ်ိြ္ဟတ္) ္

ငာ္ သသအ္ စ္

ဝင္ဳ်ိ ခ်က info@hbzevents.com သ်ိြ

ဆခ်က္သန
င ္္္း္္ျ္းႏွ်ိင္ သေ္္။
–

းျ –

Microfinance Success Asia 2019 အ္ ခ်ကမင္း
Microfinance

Success

Asia

အန္္းအျမးသေ္

အ္သးစမး္ငင္ း္ ခ်ကး္ းဳ ္ငျ္းျန္ န္အမး

ထငျ္း္တမခ်က္ဳမ္သမ

အဓ်ိခ်ကထမး းျ

အမ စျး ငမး္ းစျစ္အတငင္း

ခ်က္င္း ္ ပဳ သ
္ ေ္င

အမ ္ဒသအတငငး္

တစ္နတေ္း္သမ အန္္းအျမးတစ္န ္ စ္ သေ္္။ အဆ်ိ အန္္းအျမးသေ္ အမ ္ဒသအတငင္း ်ိ အ ြအ
ငာ စေ္း
္္မး္ သခ်က္ဆင္
်ိ မ တမဝျ္ ်ိ ဂ်ိပဳ္္္မးႏွင္င အ္သးစမး္ငင္ း္ ခ်ကး္ းဳ ္ငျ္းျန္ န္္ ဳ ္ငျ္း င္္္မးစငမခ်က်ိ
အတတခ်ကင ္တငြဆေ်ိႏွ်ိြင္းန္်ိတဆ
္ ခ်က္္ းႏွ်ိင္္ေ္င ဳခ်က္္ မင္းတစ္န ္ စ္ သေ္္။ Microfinance Success Asia
2019 အန္္းအျမးခ်က်ိ HBZ Events Pte. Ltd ခ်က ဂဘဏ္နဝ္္း္္္မခ်က္စငမ္ င္င းခ်ကျး္ းခ်က္င္း နာင္နင္း ္ စ္ သေ္္။
HBZ Events သေ္ (၁၀) ႏွစ္္ခ်က္မ္ခ်ကမဳအတငင္း ႏွ်ိငင
္ ္ င္း (၁၅) ႏွင
်ိ င
္ ္ခ်က္မ္တငင္ B2B ္ဆငး္ႏွငး္ဟမ္္ မ ာင
(၁၀၀) ္ခ်က္မ္အမး ္အမင္္္င္စမင ခ်က္င္း ္ ပဳ ္ႏွ်ိင္နင္
ာ သမ အ္တငြအ ခ်ကပ္ ေ္ငဝသေ္ငအ ငြအ
ာ စေ္းတစ္န ္ စ္သေ္္။
္္ျ္္မႏွ်ိငင
္ အ္သးစမး္ငင္ ခ်ကးဳ င
္ ျ္းခ်ကေျ္အ
ြ သင္း (MMFA) အ္ ခ်ကမင္း
္္ျ္္မႏွ်ိင္င အ္သးစမး္ငင္ ခ်ကးဳ ္ငျ္းခ်ကေျ္ြအသင္း (MMFA) သေ္ ၂၀၁၇ နႏွစ္တငင္ ္ ေ္ထာ္ းဝျ္းခ်ကျး
ဌမျထ္ အခ်က္်ိပးအ္္တ္ န္နင္း္ သ
်ိ ေ္င အ ြအ
ငာ စေ္းအ္ စ္ တ မးဝင္ဳ်ိင္စင္

်ိနာင သေ္္။အ္သးစမး္ငင္ ခ်ကး

ဳ ္ငျ္းဳ ္ခ်က်ိင္သ္္မး (ဘဘဏ္္္မး၊ အစ်ိး ္ဟတ္္သမ အ ြအ
ငာ စေ္း္္မးႏွင္င

ဂဳ်ိခ်ကခ်က္ၸဘဏျ္္မး စသေ္္ င္င

္တ္ တင္ းျ ္သမ အ္သးစမး္ငင္ ခ်ကးဳ ္ငျ္းအ ြအ
ငာ စေ္း္္မး)ႏွင္င အ္နမး္သမ သခ်က္ဆ်ိင္ မ အ ြအ
ငာ စေ္း
အသျးသျး္ တမဝျ္ ်ိ ဂ်ိပဳ္္္မး စစေ္းထမးသေ္င ႏွ်ိင္ငဳးဆ်ိင္ မ အသင္းးခ်ကျး္ စ္ ျး ္္ျ္္မႏွ်ိင္ငအတငင္း ဘဘဏ္
ဳ ္ငျ္းႏွင္င ထ်ိ္တငြ္ြ္ ်ိ္သး္သမ ္ ေ္ငစ္ြ္ ်ိသေ္င ္ ေ္သ္္မးအတငခ်က္ ၎တ်ိြ တတ္ႏွ်ိင္္ြ ်ိ းျ သင္ငတင္င
္ဳ္မခ်က္ တ္္သမ ္ငင္ ခ်ကးဝျ္္ဆမင္္ြ ဳ င
္ ျ္း္္မး င ်ိး္ းႏွ်ိင္္အမင္ ္ဆမင္ ခ်က
င ္
္ း္ျ သေ္္။
MMFA သေ္ အသင္းသမးစေျ အစေ္းအ္ဝး္္မး၊ ခ်က႑အဳ်ိခ်က္ ္ဆမင္ ငခ်က္္သမ ဳ ္ငျ္းအ ြငာ အစေ္းအ္ဝး
္္မး၊ ္ ေ္တငင္း ္ ေ္ ္
္င္္း္သင္တျ္း္္မး
အ္သးစမး

ြင ်ိပး္ း္အဂ္င္စျ္္မး၊ ဳ ္ငျ္း္်ိတ္ ခ်က္္္မးႏွငင္ း္ င္း းျ အသင္းဝင္္္မးအတငခ်က္

ငငငဳ
္ စ္္ း္နင္း၊ အဳ ္ ္ဆငး္ႏွငး ငာ္္မး ခ်က္င္း ္ း္နင္းႏွငင္ MFIs အ ြအ
ငာ စေ္း္္မးႏွင္င

္ငင္ ခ်ကးဳ ္ငျ္းခ်က႑တစ္နဳးခ်က်ိ

းခ်ကျး္ း္ဆမင္ ငခ်က္္ းဳ္ခ်က္ ်ိ သေ္္။

္

ေ္ ငြ ်ိပးတ်ိးတခ်က္္စ္ေ္င

စေ္း းဳြ႕္ဆမ္္ြ္္မးအမး

သတင္း္ျဒန
ျ မ္္မး ဆခ်က္သန
င ္
္ ္း္္ျ္းစစ္္းဳ်ိ ခ်က Chilli Agency
္ႏွင္းႏွဳငင္

ခ်က်ိ္ဂ္မ္ ဝ

M: +959 4522 33305

M: +959 4210 12974

E: hninnulwin@chilli.agency

E: joshualabya@chilli.agency

