
    

သတငး္ထ တ္္ ျန္္ခ်က ္

အန္်ိျႏ္ွ င္ငတ္္ းေျထ တ္္ ျႏ္ွ်ိ င ္ျ္ 

 

္္ျ္္ မႏွ ်ိငင္ တငင ္ ထ္ဆ  းအးခ်က်္ိ ္္ ္္မခ္်က ‘Microfinance Success Asia’ အန္း္အျမး 

ခ်က္ငး္ ္ ပ  ဳ ္္ ေ္   
အ  ်ိျအ္ဟ ျ္္ င္င တ ်ိးတခ်က္္္ မင္းဳာဳ္ခ်က္  ်ိသေ္င ္္ျ္္မႏွ်ိ င္င ္ငံ၏ အ္သးစမး ္ငင္  း္ ခ်ကး္ း ဳ  ္ငျး္ႏွ င္င 

စ ္ဳ္ဥ္း၍ အမ  ႏွ်ိ င္င ္္မးႏွ င္င ္ ေတ္ငင္း္  သခ်ကဆ္်ိ င္ မ တမဝျ္  ်ိ  ဂ ်ိပဳ္္္မး စ စေ္း  ျး ္တငြဆ  ္ဆငး္ႏွငး္ြ္ ္မးႏွ င္င 

အ္ ျအ္ဳ ျ္   း္  ငး္္ဆမင္ ငခ်က္္ြ္္မး ္ ပဳ  သ္ငမး္ေ္င ဳ  ္ငျး္ျန္ နအ္တငင္း ဥျး္ဆမငအ္န္း္အျမး 

တစ္န ခ်က်ိ   ျ္ခ်က ျ္ ္်ိပ႕တငင္ ခ်က္င္း ္ ပဳ  သ္ငမး္ေ္ ္ စ ္ သေ္္။ 

 

 ျခ္်က ျ၊္ ္္ျ္္ မ၊ ၂၀၁၉ န ႏွ စ၊္ ဇ ဳ  ်ိင္ဳ  ၁၁  ခ်က္္ ျြ - အမ  ္ငံ၏ တ်ိ းတခ်က ္င ႕  ်ိပးဳမသေ္င စျး ငမး္ းစျစ္အတငင္း 

အမးဳ  း  ဝင္ႏွ်ိ င္္သမ ဘ႑မ္ းဝျ္္ဆမင္္ ြဳ  ္ငျ္း္္မး္ မ တစ္စထခ်ကတ္စ္စ အ  ်ိျ ္ဳမ  ျ ္ စ္္သမ္ ခ်ကမင္င 

အမ  ္ဒသအတငင္း  ်ိ အ္တငြအ ခ်က ပ  ်ိ အ္သးစမး ္ငင္  း္ ခ်ကး္ းဳ  ္ငျ္း ခ်ကင္္း္ခ်က္ငသ္ ္္မး္  ၂၀၁၉ န ႏွ စ္၊ 

ဇ ဳ ်ိင္ဳ ၂၃  ခ်က္္  ၂၄  ခ်က္္ျြအထ်ိ၊  ျခ္်က ျ္ ္်ိပ႕ PARKROYAL ဟ်ိ တန္တငင္ ခ်က္င္း ္ ပဳ  ္္ေ္င  ထ္ဆ  း 

အးခ်က်္ိ ္္္္မခ်က ္Microfinance Success Asia အန္္းအျမးတငင္ ဳမ္ မခ်က ္္တငြဆ  ္ဆငး္ႏွငး ခ်က္ေ္ ္ စသ္ေ္္။ 

္္ျ္္မႏွ်ိ င္င  အ္သးစမး္ငင္  ခ်ကးဳ  ္ငျး္ခ်က ေျ ြ္အသငး္ (MMFA) ္ငံ၏ ဳ္္းေ ျ္္ြႏွ င္ငအေျ စငခ္်ကမ  အ္္နစ ်ိခ်က္ 

HBZ Events  ္ းခ်ကျး္  းခ်က္ငး္ သေ္င Microfinance Success Asia အန္္းအျမးသေ ္ထငျ္း္တမခ်က္ဳ မ္သမ 

အမ  စျး ငမး္ းစျစအ္တငင္း အ္သးစမး္ငင္  း္ ခ်ကး္ းဳ  ္ငျး္ျန္ နအ္မး အဓ်ိခ်ကထမး ခ်က္င္း ္ ပဳ  ္္ေ္ 

္ စ္္သမ္ ခ်ကမင္င တခ်က္္  မခ်က္္ေ္င အ ငာြအစေ္း္္မးအတငခ်က္ ခ်က ၻ္မငအဆင္င္ျ ္ဆငး္ႏွငး ငာတစ္န ႏွ င္င ္စ္းခ်ကငခ်က္တငင္း 

ထ်ိ တ္ျ္း္  ငာတစ္န အ္ င္ အ္ ျ္အဳ ျ္   း္  ငး္္ဆမင္ ငခ်က္ႏွ်ိ င္ ျ ္္သန္မ္ြ  ်္ိ သမ အနငင္ငအဳ္္း္္မး စသေ္င 

အခ်က္်ိပး္ခ်က္းဇ း္္မး ္ းအ ္ႏွ်ိ င္သေ္င အမ  ္ ဒသအတငင္း တစ္န တေ္း္သမ အန္္းအျမးတစ္န  ္ စ္  သေ္္။ 

 

အန္္းအျမးသ ်ိြ ္္ျ္္ မႏွ်ိ င္င  အစ်ိ း  တမဝျ္  ်ိ  ဂ ်ိပဳ္္္မးႏွ င္င ဘ႑မ္ းဆ်ိ င ္မ ျန ္န္အတငင္း  ်ိ ခ်က႑္  င္းစ  ္  

ခ်က်ိ န္စမးဳ န္းခ်ကျး္္မး အထ းသ္ င္င အ္သးစမး္ငင္  း္ ခ်ကး္ း အ ငာြအစေ္း္္မး (MFIs) ၊ SME ႏွ င္င 

စငျ္ြဥျးတျထငင္ ဳ  င္ျ္း  င္္ ္မး၊  င ြ  ်ိပးတ်ိ းတခ်က္္ း ္အဂ္ငစ္ျ္္မး၊   ္ ငမအ္္န္ ပ အ္သးစမးႏွ င္င စျး ငမး္ စဘ္ဘ္ဏ 

ဳ  ္ငျး္္္မး၊ စ်ိ ခ်က္ ္်ိပး္တမငသ္  အ ငာြအစေ္း္္မး၊ ျေ္း ေမ ခ်က ၸ္ဘဏျ္္မး၊ အတ ်ိင္ င္န  ခ်က ၸ္ဘဏျ္္မး၊ ဘ႑မ္ း 

ဳ  ္ငျး္ျန္ န ္ ်ိ ခ်ကၽင္္းခ်က္င္သ ္္မး၊  င ြ  ်ိပးတ်ိ းတခ်က္္ းဆ်ိ င္ မ ္ ်ိတ္ ခ်က္ဳ   ္ငျး္္္မး အ  အဝင္ ္  ဝ ဒ န္္ တသ္  

္္မးႏွ င္င ဥ ္ဒအ  ္စမင္င ခ်ကေ္င စစ္္ဆးသ ္္မးစသေ္္ င္င ဳမ္ မခ်က ္္ဳငဳ မ္ဆငး္ႏွငးသ ္   င္း (၁၅၀) ္ခ်က္မ္ 

တခ်က္္ မခ်က္္ေ္ ္ စ္  သေ္္။ 

 



    

္    ေ ္င ြ  ်ိပးတ်ိ းတခ်က္္ စ ျ ္ စျ္  နျ္ြနငာ္ နငး္ႏွ င္င အ  ်ိျအ္ဟ ျ္္  င္င တ ်ိးတခ်က္္ ္ မငး္ဳာဳ ္ခ်က ္ ်ိသေ္င အ္သးစမး 

 ္ငင္  း္ ခ်ကး္ းဳ  င္ျး္တစန္ အတငငး္  ်ိ အခ်က္်ိပးသခ်က္္  မခ်က္္ ြ္ ္မး 

 

Microfinance Success Asia 2019 အန္း္အျမးခ်က်ိ  “္    ေ္ င ြ  ်ိပးတ်ိ းတခ်က္္စ ျ္ စျ္ နျ္ြနငာ္နင္းႏွ င္င အ  ်ိျ ္

အဟ ျ္္ င္င တ ်ိးတခ်က္္္ မငး္ဳာဳ ္ခ်က္  ်ိသေ္င အ္သးစမး္ငင္ း္ ခ်ကး္ း ဳ  ္ငျ္းတစ္န အတငင္း  ်ိ အခ်က္်ိပး 

သခ်က္္ မခ်က္္ြ္္မး” ္န င္းစဥ္္ င္င ခ်က္င္း ္ ပဳ  သ္ငမး္ေ္္ စ္  ျး အ ငာြအစေ္းအသျးသျး္  သခ်ကဆ္်ိ င္ မ တမဝျ္  ်ိ 

  ဂ ်ိပဳ္္ ္မးခ်က အ္သးစမး္ငင္  း္ ခ်ကး္ း ဳ  ္ငျး္ျန္ န္အတငင္း ္အမင္္္င္္ြ    ်ိႏွ်ိ င္ ျ ္ အ္ းးခ်ကျးသေ္င 

အန္ခ်က္္္မးႏွ င္င အနခ်ကအ္နာ္္မးခ်က်ိ  ္ ္   င္းႏွ်ိ င္္ေ္င ျေ္းဳ္္း္ခ်ကမင္း္္မးအမး ္ ဝ္ ္သငမး္ေ္င  ်ိ  ္္တစ္န      ်ိ္ေ ္

္ စ္  သေ္္။ ထ်ိ ြအ္ င ္အန္း္အျမးသ်ိ ြ ဳမ္ မခ်က ္္ဳငဳ မ္ဆငး္ႏွငးသ ္္မးအတငခ်က ္္်ိ္်ိတ်ိ ြ္ငံ၏  ေမ  ဆ္ ်ိင္ မ 

ခ်ကင္္္းခ်က္င္္ြ္္မးခ်က်ိ  ႏွ ျး္ႏွ မ ဳ န္ႏွ်ိ င္္ေ္ငအ္ င ္ ဳ  င္ျ္းျန္ န္အတငင္း  ်ိ ခ်က႑စ  ္  ဳ  ္ငျ္း  င္္္မးႏွ င္င 

 င္း င္းႏွ ျးႏွ ျး ္်ိတ္ဆခ်က္္တငြဆ  ႏွ်ိ င္္ေ္င အနငင္ငအဳ္း္္္မး  ျတ္ျး္ း္ေ ္ ္ စ္  သေ္္။ HBZ Events ္ငံ၏ 

Managing Director ္ စသ္  Herman Zaidin ခ်က “စျး ငမး္ းအငအ္မး ္တမင္ငတင္းန်ိ င္္ မ ်ိ ြအတငခ်က္ အ္သးစမး 

 ္ငင္  း္ ခ်ကး္ း ဳ  ္ငျး္ျန္ န္ခ်က အ္ း  တာင ခ်က႑တစ္  အ္္ စ္   ္တေ္္ ျတာင ္္ျ္္မႏွ်ိ င္င  အ  အဝင ္

ထငျ္းသစ္စ အမ  ႏွ်ိ င္င ္တငအတငခ်က္္တမင တစခ္်ကန္ငခ်က်ိ  အန္်ိျ္္ခ်ကမငး္္ မ ခ်က္ငး္ ဳ်ိ ခ်ကတ္ာင အန္္းအျမးတစ္န   ္။ 

ႏွ်ိ င္င ္   င္း (၁၅) ႏွ်ိ င္င ္ ခ်က္မ္ခ်က ခ်က်ိ န္စမးဳ န္းခ်ကျး္တင တခ်က္္ မခ်က္္န္င ္အမင္္္င္္ ြ ာ႕ အ္္နန အ တ္္္စ္္ စ္ 

ဳမ္န္င အန္း္အျမး္ မ ဳမ္ မခ်က ္္ဳငဳမ္ဆငး္ႏွငး ခ်က ်ိ ြ အ ငာြအစေ္းအသျးသျးခ်က သခ်ကဆ္်ိ င္ မ တမဝျ ္ ်ိ 

  ဂ ်ိပဳ္္ တင အမးဳ  းခ်က်ိ   ်ိတ္္ နခဳ်ိ ခ်က ္ တန”္ ဟ  ္္ မသေ္္။ 

 

အန္္းအျမးတငင္ ထေ္ငသငင္း္ဆငး္ႏွငးသငမး္ေ္င အဓ်ိခ်က ္န င္းစဥ္္ ္မး္ မ အ္သးစမး္ငင္  း္ ခ်ကး္ း ဳ  ္ငျ္း 

ျန္ နအ္တငင္း  ်ိ စေ္း္္ဥ္းဥ ္ဒ္္မးအ္ ခ်ကမင္း၊ MFIs အ ငာြအစေ္း္္မး ္    ေ္ င ြ  ်ိပးတ်ိ းတခ်က္္စ္ းအတငခ်က္ 

အထ း ဳ်ိ ခ်ကျ္မခ်က္င္ငသ  း ္ေ္င အန္ခ်က္္္မးအ္ ခ်ကမင္း၊ အ္သးစမး္ငင္  း္ ခ်ကး္ း ဝျ္္ဆမင္္ြ္္မးခ်က်ိ  ္ဒသ 

အဳ်ိ ခ်က ္ နဥ္္ ခ်က္း္ြ၊ ဳ ္ြခ်က္င္ငဝတ္စ ႏွြျ္း္္မးႏွ င္င ခ်က်ိ ခ်က္ေျ ြ္  ်ိ္စ ျ္  ျ္တျး္ း္နင္းအ္ ခ်ကမင္း၊ အ္သးစမး 

 ္ငင္  း္ ခ်ကး္ း ဝျ္္ဆမင္္ ြ္္မးခ်က်ိ  ဒစ္ဂ္စတ္န္စျစ္္ င္င ္ဆမင္ ငခ်က္္ း္နင္းအ္ ခ်ကမင္း အ  အဝင္ ္္ျ္္မ  

ႏွ ်ိင္င အ္သးစမး္ငင္  း္ ခ်ကး္ း ခ်က႑အတငင္း အနငင္ငအဳ္္း္္မး  ျတ္ျး္ း္ း စသေတ္်ိ ြ ္ စ္  သေ္္။ 

 

DAWN Microfinance ္ငံ၏ CEO ႏွ င္င MMFA ICT Working Group ္ငံ၏ Chair ္ စသ္  Mr. Gonzalo González A. 

ခ်က “္္ျ္္မႏွ ်ိင္င အ္ျျာြ အဳမးအဳမ အ္ ေ္ငအဝ  ်ိတာင ျန ္န္္တင တ်ိ းတခ်က္ င ြ  ်ိပးဳမ ်ိ ြ ႏွ်ိ င္င အတငင္း 

အ္ းတးခ်ကျးဳ်ိ အ ္္ျတာင ္ ပ္ င္္္ မင္းဳာ ြ္္တင ဳ  ္္ဆမင္္ျတာငအန္်ိျ္္ စတ္မ္ ခ်ကမင္င ဒျဳ ်ိ ္္်ိပး အန္္းအျမး 

တစ္န  ခ်က္င္း  ်ိ ြ ဒျထခ်က္္ ခ်ကမင္းတာင အန္်ိျ္္  ်ိ္တမင  ဘ း္။ ဒ ငအ္ င ္ စျး ငမး္ စဘ္ဘ္ဏ္တငျာြ အ္သးစမး္ငင္  း 

္ ခ်ကး္ း အ ငာြအစေ္း္တင အ  အဝင္ ဘ႑မ္ းဳ  ္ငျ္း ျန္ န္းခ်ကျးတစ္န ဳ   းခ်က  င ြ  ်ိပးတ်ိ းတခ်က္ ်ိ ြ ဳ်ိ အ ္္ျ 

တာင ခ်က႑္တင၊ ထ တ္ခ်က ျ္ စၥေ္း္တငျာြ စျး ငမး္ းဳ္္း္ ခ်ကမင္း္တငခ်က်ိ   စ္္ တထ္မး   မ္ င္ ျ ခ်ကတာင အန္်ိျတ္စ္န  



    

ဳေ္း ္ စ္  တန္္။ ဒျ ျန ္န္္တင  င ြ  ်ိပးတ်ိ းတခ်က္ ်ိ ြဆ်ိ တမ ္ျမခ်ကဆ္  း္ ခ ျေ္း ေမ အသစအ္ဆျ္း္တင 

အ  အဝင္ ္ ေ္တငင္း၊ ္ ေ္ ခ်က ဳခ်က္  ်ဳိ   ခ္်က်ိ င္္ျတာင ဳ  ္ငျး္  င္္တငျာြ အသစ္ဝင္္  မခ်က္ဳ မတာင ဳ  ္ငျ္း  င ္

 ္တငအ ခ်ကမး န်ိ င္္မ ြ္  ်ိ  ျး တ္ ထ း္နမးတာင  း္  င္း္ဆမင ္ငခ်က္္ြ္တငခ်က်ိ  အခ်က္်ိပး  ်ိ  ်ိ အသ  းန္ႏွ်ိ င္္  ္ မ ္ စ္  တန္္။ 

ဒ င္ ခ်ကမင္င ခ်ကၽငျ္္တမ္တ်ိ ြ အန ္ ပဳ  ္္န္င အန္္းအျမးဟမ အာဒျင ျေ္း ေမ အသစ္အဆျ္း္တင၊   း္  ငး္ 

 ္ဆမင္ ငခ်က္္ြ္တငခ်က်ိ  အ္ခ်ကမငအ္ထေ္္ မ္ ္ဆငး္ႏွငးဳ  ခ္်က်ိ င္ႏွ်ိ င္ ်ိ ြ အ ္္း္ခ်ကမငး္တာင အနငင္ငအဳ္္းတစန္ ဳ်ိ ြ 

္္င္  တန”္ ဟ  ဆ်ိ သေ္္။ 

 

Myanmar Development Partners Co., Ltd ္ငံ၏ Managing Director ႏွ င္င ္္ျ္္ မႏွ်ိ ငင္  အ္သးစမး္ငင္  ခ်ကး 

ဳ  င္ျး္ခ်က ေျ္ ြအသငး္္ငံ၏ ္န ငး္္ဆမင ္်ိ ငး္ အ ငာြဝငတ္စဥ္ျး္ စသ္  ္ဒခ္  န္ငး္္္တ ္ခ်က “အန  အန္း္အျမးခ်က်ိ   

  း္  ငး္စျစဥတ္ငဆ္ခ်က္နငင္င တာငအတငခ်က္ ခ်ကၽငျ္္တ်ိ ြ အ ငာြအစေ္းခ်က်ိ န္စမး ဂ ဘ္ဏန ဝ္း္္္္မခ်က္္ ခ်ကမင္း ္္ မ ခ်ကမး 

ဳ်ိ   တန္္။ ဒျအန္္းအျမး္ မ ခ်ကၽငျ္္တ်ိ ြ အမ  ႏွ်ိ င္င ခ်က ဳ  ္္ မ္ခ်က်ိ င္ ခ်က္္တငဆျခ်က ဳခ်က္္တငြခ်က္တာင အ္သးစမး 

 ္ငင္  း္ ခ်ကး္ းဆ်ိ င္ မ အ္ဳငအခ်က္င္င္ခ်ကမင္း္တငျာြ  ေမ  ္ဆ်ိ င္ မ ဗဟ သ တ္တင ္ဳငဳ မႏွ်ိ င္္န္ငအ္ င္ 

ခ်ကၽငျ္္တ်ိ ြဘခ်က္ခ်က သ္ဘမထမးအ္္င္္တငခ်က်ိ ဳ ေ္း ထ တ္္ မ္္ ္္ဝႏွ်ိ င္္ မ္ စ္ဳ ်ိ ြ တစခ္်ကန္ငခ်က်ိ  အ္ း  တာင 

 ဳခ်က္္ မငး္တစ္န  တေ္္ဆမခ်က္ႏွ်ိ င္ဳ ်ိ္္င္န္ဳ ်ိ ြ န   ခ်ကေ္  တန္္။ ္္ျ္္မႏွ်ိ င္င  အ္သးစမး္ငင္ ခ်ကးဳ  င္ျ္း 

ခ်က ေျ ြ္အသင္းျာြအတ  MDP Microfinance အ္ျျာြ ဒျ ္ဟမ္္ မ္ဆငး္ႏွငး ငာ္တင  ္မ ္ ္္ဝနာငတာင  အ္ဳငအခ်က္င္င 

 ္ခ်ကမင္း္တငခ်က်ိ  ခ်ကၽငျ္္တ်ိ ြ ္  ႕္ဳ္မခ်က္ ္ဆမင ္ငခ်ကသ္ငမး္န္င ္ ဝ ဒ စေ္း   းဳြ ႕္ဆမ္္ း ဳ  ္္ဆမငန္္ခ်က္္တင 

 ္မ ဆျး္စစအ္္္ ထ တ္ ်ိ ြ အစ်ိတအ္ ်ိ င္းတစ္န အ္ စ္ အသ  းန္သငမး္န္ငအ္ င္ ္္ျ္္မငအ္သးစမး္ငင္  း္ ခ်ကး္ း 

ဳ  ္ငျး္ျန္ န ္  ်ိ အမး္ခ်ကမင္းန်ိ င္္မ္အမင္ တေ္္ဆမခ်က္  ျး ဳ်ိ အ ္္ျတာငသ ္ တငအတငခ်က္  ်ိ ္ ခ်ကမင္းတာင 

ဝျ္္ဆမင္္ြ  ္ းအ ္ မ္ မ  ္ ျ္ဳေ ္အသ  းန္သငမး္ မ  ” ဟ  ္္ မသေ္္။ 

 

Microfinance Success Asia အန္း္အျမး္ငံ၏ Premier Sponsor ္ စသ္ေ္င Southtech ္ငံ၏ Group Managing 

Director ္ စသ္  Syed Mamnun Quader ခ်က “Southtech အ္ျျာ႕ ၁၉၉၆ န ႏွ စ္ခ်ကတေ္းခ်က MFIs အ ငာြ 

အစေ္း္တငျာြ  င ြ  ်ိပးတ်ိ းတခ်က္္  း ဘဘ္ဏ္တငျာြအတ  သျ္း္  င္း္္မးစငမ္သမ ဳ ္တင ာ႕ ဘဝ္ျထ ်ိင္္ြ တ ်ိးတခ်က္ 

္္င္င္မး  ်ိြ ္ ျခ္်ကျတ္ာင အ္ထမခ်ကအ္ခ်က ္ ပ  စၥေ္း္တင၊ ျေ္း ေမ္တင၊ အ ခ်က ္ ပန္ခ်က္္ တငျာြ သငတ္ျ္း္တင ္ း  ျး 

  င ်ိ းခ်က ေျနာငတမ  ္။ ္္ျ္္မႏွ်ိ င္င ္ မတင္ ခ်ကၽငျ္္တမ္တ်ိ ြ ာ႕ ျေ္း ေမဳ  ္္ ဆမင္န္ခ်က္္တငခ်က္ျ ္ ေ္သ ္   င္း 

တစသ္ျ္း္ခ်က္မ္အတငခ်က္ အခ်က္်ိပး္ ပႏွ်ိ င္နာင  ျး္ စ္တမ္ ခ်ကမင္င ္္ျ္္မႏွ်ိ င္င ခ်က MFIs အ ငာြအစေ္း္တင ာ႕ အ ငာြဝင္္တင 

တ်ိ းတခ်က္းခ်ကျး ငမး္စ ်ိ ြ အခ်က အေျ္ းႏွ်ိ င္္န္င ္ျ မတစ္္ ျ မ္ မ ္ မခ်က္  ်္ိ ျ    ျ္။ အ ငာြအစေ္းအသျးသျးခ်က 

သခ်က္ဆ်ိ င ္မ တမဝျ္  ်ိ   ဂ ်ိပဳ္္တငခ်က်ိ  အ္  ႕္တမင္အမ  ္ မ ခ်က်ိ န္င ာ႕ စျး ငမး္ း တ်ိ းန္ာ႕ဳ  ္ခ်က်ိ င္ႏွ်ိ င္္န္င အနငင္င 

အဳ္္း္တငခ်က်ိ    မ္ င ်ိ ြ ဒျ အန္္းအျမး္ မ ဳမ္ မခ်က္္ ဳငဳ မ ခ်က  ဳ်ိ ြ  ်ိတ္္နခဳ ်ိခ်က္  တန္” ဟ  ္္ မသေ္္။ 

 



    

Musoni ္ငံ၏ CEO ္ စသ္  Cameron Goldie-Scot ခ်က “ ျ္ခ်က ျ္္ မ  ထ္ဆ  းအးခ်က်ိ္ခ္်က္င္း ္န္င Microfinance 

Success Asia ္ဆငး္ႏွငး ငာ္  မ အန ဳ ်ိ    ဝငန္ငင္င တာငအတငခ်က္ အ ္း္စ်ိတ္ဳြ  ္ မး္်ိ  တန္္။ ္္ျ္္မႏွ ်ိင္င ခ်က MFIs 

အ ငာြအစေ္း္တငအတငခ်က ္ျေ္း ေမအ္ထမခ်ကအ္  င္တင  န  ်ိ ြ၊  ်ိ   ျး ထ်ိထ်ိ္ မခ်က္္ မခ်က ္ဳ   ္္ဆမင္ ်ိ ြျာြ ခ်က္န္ 

ခ်က္န္္ ျ္ြ္ ျ္ြ တ်ိ းန္ာ႕ဳ  ္္ဆမင္ႏွ်ိ င ္်ိ ြ းခ်ကျး္မးတာင အနငင္ငအဳ္္းတစ္န     ်ိႏွ်ိ င္တာငအန္်ိျ္္ စ္တာငအတငခ်က္ ဒျ အန္္း 

အျမးခ်က တစ္ခ်ကန္င အန္်ိျ္္ ခ်ကမငး္္ မ ခ်က္င္း ဳ်ိ ခ်က္တမ   ာ္။ MFIs အ ငာြအစေ္း္တငခ်က်ိ  ဒစ္ဂ္စတ္န္စျစျ္ာြ 

ဝျ္္ဆမင္္ြ္ းျ်ိ င္္န္င ျေ္းဳ္း္္္်ိပးစ  ျာြ တသ္ခ်က္  ျး ္ဆငး္ႏွငးသငမး္န္ဳ ်ိ ြ စျစဥ္ထမး  တန္္။   ျး္တမင 

Musoni အ္ျျာြ ္ ေ္တငင္းခ်က ္်ိတ္ ခ်က္ဳ   ္ငျ္း္ စတ္ာင ThitsaWorks ျာြအတ  ္္ျ္္မႏွ ်ိင္င ခ်က MFIs 

အ ငာြအစေ္းအန္်ိပ႕ခ်က်ိ  ဘန္ဳ ်ိ    င ်ိ းခ်က ေျ္ း္ျဳာဆ်ိ တာင အ္တငြအ ခ်က ပ္တငခ်က်ိ  အဓ်ိခ်က္ဝ္ ္သငမး္ မ  ” ဟ  

္ ေ္ငစငခ်က ္္္ မ ခ်ကမးနာငသေ္္။ 

 

အန္း္အျမးတငင ္Associate Sponsor အ္ စ ္္ ဆမင ္ငခ်က္ဳ ္ခ်က ္ ်ိသေ္င Software Group ္ငံ၏ Regional Director 

Asia Pacific ္ စသ္  Alison Grün ခ်က “္္ျ္္မႏွ ်ိင္င  ာ႕ တ်ိ းတခ်က္ဳ မ္ျတာင အ္သးစမး္ငင္  း္ ခ်ကး္ း 

ဳ  ္ငျး္ျန္ န္္  မ အ္သးစမးျာြအဳတ္စမး စျး ငမး္ းဳ  ္ငျး္္တငအတငခ်က္ အဳမးအဳမ္ခ်ကမင္း္တင  ်ိ ္ ်ိ  

   ်ိ ဳမ္အမင္ျာြ  ်ိ   ျး အခ်က္်ိပး္ စထ္ငျ္း္စ္န္င စျး ငမး္ းစျစတ္စ္န ္  ခ္ မခ်က္ ်ိ ြ ဳ္္း္ မခ်က္္  းႏွ်ိ င္္အမင္ 

အမး္ း္ထမခ်က္  ငဳ္ခ်က ္   ်ိ  တန္္။ ဳခ်က ္ ်ိ္ မ္တမင ခ်ကၽငျ္္တမ္တ်ိ ြ   (ဳ)္ဳတျ ္ ္္ျ္္မ၊ Early Dawn 

Microfinance တ်ိ ြျာြ ဳ  ခ္်က်ိ င္ဳ္ခ်က္  ်ိ  တန္္။ ဒစ္ဂ္စတ္န္ ဘဘ္ဏဝျ္္ဆမင္္ြ  ဳခ်က္္ မငး္တစ္န အ္ ခ္ မ 

အ္္န္ ပထမးတာင ခ်ကၽငျ္္တမ္တ်ိ ြ ာ႕ ျေ္း ေမ ဳ  ္္ ဆမင္န္ခ်က္္ ္်ိပးစ  ျာြ အ္နမး MFIs အ ငာြအစေ္း္တငခ်က်ိ ဳေ္း 

 ်ိ   ျး   င ်ိ းခ်က ေျ္ းႏွ်ိ င္ ်ိ ြ ္္ ္မ္ဳင္င  တန္္။ Software Group အ္ျျာြ ္္ျ္္မႏွ်ိ င္င ္ မ အမးဳ  းအသ  း္ ပ  

ႏွ်ိ င္တာင ္ငင္  ခ်ကးဝျ္္ဆမင္္ြ္ တင  ်ိ ္ ်ိ    ်ဳိ မ္အမင ္ အ္ခ်ကမငအ္ထေ္္ မ္ မ္ မ တစတ္ တ္စ္အမး   ဝင ္

 ္ဆမင္ ငခ်က္္ းႏွ်ိ င္ ်ိ ြ ThitsaWorks ျာြအတ  ဂ ဘ္ဏန ဝ္္း္္္မခ်က္စငမ   း္  င္းဳ  ခ္်က်ိ င္္ျ  တန္္။ Microfinance 

Success Asia 2019  ္မ   ဝင္  ျး အန ထခ်က္ ်ိ ္္မးတာင အ ငာြအစေ္း္တငခ်က်ိ  သ တ်ိ ြ ာ႕ ဒစ္ဂ္စ္တန္စျစ္ဆျသ်ိ ြ 

ခ်က း္္ မင္း္ း န ျးစဥ္္ မ   င ်ိ းခ်က ေျ္  းသငမး ်ိ ြ ္္ ္မ္ဳင္ငထမး  တန္” ဟ  ္္ မသေ္္။  

 

စဥ္ဆခ်က္္္ တ္ ္္ မငး္ဳာဳ ္ခ်က္  ်ိ  ျး အ  ်ိျ္အဟ ျႏ္ွ င္င တ်ိ းတခ်က္ဳ မ္ျသေ္င အ္သးစမး ္ငင္  း္ ခ်ကး္ း 

ဳ  ္ငျး္ျန္ နအ္တငင္း ဒစ္ဂ္စတ္န္စျစ္  န အသ  းန္ႏွ်ိ င္္ြ္ မ အဓ်ိခ်ကခ်က္္သမ သ္ဘမတ မး္္မးအတငင္း 

တစ္န အ  အဝင ္ ္ စသ္ေ္ႏွ င္ငအေျ စမ င္း္ းသငင္းထမးသေ္င ခ်က်ိ န္စမးဳ န္ႏွ င္င ္်ိတ္ ခ်က္ဳ  ္ငျ္း  င္္္မးသမ 

တခ်က္္ မခ်က္ႏွ်ိ င္္ေ္င Microfinance Success Asia 2019 အန္္းအျမးတငင္ Android ႏွ င္င Apple  ဳခ်က္္ မင္း 

ႏွ စ္န စဳ  း္   န ႏွ်ိ င္္ေ္င ခ်က်ိ န္ ်ိ ငသ္ျးသျ္ြ app တစ္န   ်ိ္သမ အမ  ္ဒသ္ငံ၏  ထ္ဥျးဆ  း အန္း္အျမး 

္ စ္  သေ္္။ အန္္းအျမးတငင္ live polls ၊ အ္္းအ္္ ၊ ဒစ္ဂ္စတ္န္စျစသ္  း  ငာအစျအစဥ္ႏွ င္င ဳ္္းေ ျတ္်ိ ြ 

အ္ င္ စ ငျဆ္မႏွ င္င ္  ငာ္ သသ ္္မးအတငခ်က္ အခ်က ္ဳျ္ ခ်ကး  ငး္္ တစဆ္င္င ခ်ကစမး ငာ္္မး ္ ပဳ  ္္ းႏွ်ိ င္္ေ္င အနငင္င 

အဳ္္း္္မး စသေ္္ င္င တခ်က္္ မခ်က္ ္ဳငဳ မ္ဆငး္ႏွငးသ ္္မးႏွ င္င  ်ိ ္ ်ိ  ထ်ိ္တငြ္ြ   ်ိ္စ  ျး အဆင္္္ ္န္မ္္ငြစငမ 



    

အသ  း္ ပႏွ်ိ င္္သမ ျေ္း ေမ ဳ   ္္ဆမငန္္ခ်က္္ ္မး     ်ိ္ေ္္ စ္သေ္္။ အဆခ်ကအ္သငန္အသစ္္ ္မး အဳငနတ္ခ်က  

 ျ္တျး န ႏွ်ိ င္္စ ျ ္ ေ္ ငန္  ျး အခ်က္ ဳျ္ခ်ကး  ငး္အတငင္း ဆခ်ကသ္ငနန္္်ိတ္ဆခ်က္ႏွ်ိ င္္ေ္င ဳ   ္္ဆမင္န္ခ်က္္္မး 

ထေ္ငသငင္း္ းထမး္သမ္ ခ်ကမင္င အ္ ျ္အဳ ျ္္ ဆငး္ႏွငး္ြ္္မးခ်က်ိ  ဳငနခ္်က ္န္မ္္ငြစငမ ္ ပဳ  ႏ္ွ်ိ င္္ေ္္ စ္  သေ္္။ 

 

္္ျ္္ မႏွ ်ိငင္   ်ိ အ္သးစမး္ငင္  း္ ခ်ကး္ းဳ  င္ျး္ျန ္န ္

 

တစခ္်က္မၻဳ  း အတ ်ိင္းအတမအ  ဳ ္   ငး္ (၁.၇) ဘျဳျန ္ မ ဘဘ္ဏဝျ္္ဆမင္္ ြ အသ  း္ ပ္နင္း ္  ်ိ ခ်က  ္။ အမ   

ႏွ်ိ င္င ္ ္မးတငင္ ဘဘ္ဏအ္ခ်ကမင္ငတစ္န  (သ်ိ ြ္ဟ တ္) ္န္း္ငင န ႏွ်ိ င္သေ္င credit line တစ္န  (သ်ိ ြ္ဟ တ္) ္ငင္  ခ်ကး 

ဝျ္္ဆမင္္ြ အ ငာြအစေ္းတစ္န ထ ္  ္န္း္ငင စသေ္္ င္င အသျးသျး   ်ိထမးသ ဥျး္ တငင္ အ ငန္္ မခ်က္  ျးသ  

(၂၇)  မန်ိ င္ႏွြျ္း္အမခ်ကႏ္ွ င္င စျး ငမး္ းဳ  ္ငျ္း္  င္း (၃၃)  မန်ိ င္ႏွြျ္းသမ   ်ိ  သေ္္။1 ္္ျ္္္မႏွ ်ိင္င တငင္ ႏွ်ိ င္င  

ဳ ဥျး္ ္ငံ၏ (၂၆)  မန ်ိင္ႏွြျ္းသမ ဘဘ္ဏဝျ္္ဆမင္္ြ အသ  း္ ပဳ္ခ်က္  ်္ိ  ခ်ကမင္း ခ်က္မၻြဘဘ္ဏ္ငံ၏ Global Findex 

တငင္ ္ မ္္ ထမး  သေ္္။2 

 

္္ျ္္မႏွ ်ိင္င တငင္ ဳ ဥျး္ သျ္း္  ငး္ (၈.၈) သျး္္ မ ခ်က်ိ န္ ်ိ င ္စျး ငမး္ းတစ္န စျ ဳ  ္ခ်က်ိ င္ဳ ္ခ်က္  ်ိ ခ်က  ျး အဆ်ိ    

စျး ငမး္ းဳ  ္ငျ္း္္မး္ငံ၏ (၅၆)  မန ်ိင္ႏွြျ္း္ မ ္ငငစ / ္ငငသ်္ိ ္း အ္ခ်ကမင္ငတစ္န  ္ ပဳ  ထ္မး္နင္း ္  ်ိဘာ အ္သးစမး 

စျး ငမး္ းဳ  ္ငျ္း္္မး္ငံ၏ (၇)  မန ်ိင္ႏွြျ္းသမ ္န္း္ငင န ႏွ်ိ င္သေ္င credit line တစ္န   ်ိထမး္ ခ်ကမင္း ္တငြ  ်ိ 

   သေ္္။ UNCDF ္ငံ၏ ္ဳငဳ မ္တငြ  ်ိန္ခ်ကအ္  (၅၂)  မန ်ိင္ႏွြျ္း္သမ စျး ငမး္ းဳ  ္ငျး္္္မး္ မ ္ငင္  ခ်ကး 

ဝျ္္ဆမင္္ြသေ ္္ငင္  း္ ခ်ကး္ း အနခ်က္အနာ္ စသ္ေ္ငအန္်ိျ္္ သမ  န ႏွ်ိ င္သေ္ဟ  သတ္္ တ္ထမး ခ်ကသေ္္။3 

အထ းသ္ င္င ဝင္္ငငျေ္း  း  ျး ဳ ဥျး္ အ္္မးစ  ္ျထ်ိ င္ဳ   ခ္်က်ိ င္ဳ ္ခ်က္  ်ိ္သမ ္ခ်က္းဳခ်က္္ဒသ္္မးတငင္ ္္ျ္္ မ  

ႏွ်ိ င္င   ်ိ သ္မး ်ိ းခ်က္ဘဘ္ဏဝျ္္ ဆမင္္ြ   စ ္္မး္ ခ န   ခ်ကေ္ ြ္ႏွ င္င သ္ဘမ္  ခ်က္ျမးဳေ္ ြ္ ္ဳ္မငျေ္း္ျ္နင္း္ မ 

ခ်ကမဳ  ေ္ ခ်ကမစငမ အ္္စ္တငန္္ျနာင  ျ ္ စသ္ေ္္။ 

 

္ ခ်ကမ္သး္ျခ်က ္္ျ္္မႏွ်ိ င္င သေ္ ျေ္း ေမအသ  းန္္ြ   စ  တစ္ဟ ျထ္်ိ း တ်ိ းတခ်က္္ ္ မင္းဳာဳ မ မ္  အခ်က္်ိပး 

 ္ခ်က္းဇ း္္မးစငမ   ်ိနာင  ျး စျး ငမး္ းအနငင္ငအဳ္း္္္မးစငမ    ်ိႏွ်ိ င္္သမ ္ျမခ်က္ဆ  းခ်က္ျ္  ်ိသေ္င ျန္ န္္္မးအတငင္း 

တစ္န အ  အဝငအ္္ စ ္ခ်က္နခ္်က္န္္ ျ္ြ္ ျ္ြ အသ်ိအ္ တ္္ ပဳမ ခ်က  ျ ္ စ္  သေ္္။ ႏွ်ိ င္င ္ငံ၏ အ္သးစမး ္ငင္  း 

္ ခ်ကး္ းဳ  ္ငျး္ျန္ န ္အ္္နတေ္စအန္်ိျတ္ငင္ ဳ္င္္္ျ္စငမ တ်ိ းတခ်က္္္ မင္းဳာဳ ္ခ်က္  ်ိ္ျ  ျး အ္သးစမး 

 ္ငင္  း္ ခ်ကး္ းဳ  ္ငျ္း္္မးအမး ဆင္း ာႏွင္္း  း္ြ္ဳ္မငန္္ း၊ စျး ငမးဥစၥမဓျတ်ိ း ငမး္စ ျ ္  ျတ္ျး္ းႏွ င္င 

စျး ငမး္ းစျစ ္ တ်ိ းတခ်က္ င ြ  ်ိပး္ းတ်ိ ြခ်က်ိ   ္ မ္္ဆမင္္ းႏွ်ိ င္သ ္ ္မးအ္ စ ္   ္တေႏ္ွ်ိ င္ ျ ္ ္စ္းခ်ကငခ်က္အတငင္း 

းခ်ကျး္မး္သမ အနငင္ငအဳ္္း္  င္း္္မးစငမ ္ းအ ္ဳ ္ခ်က ္  ်ိ  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 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2707540
https://globalfindex.worldbank.org/sites/globalfindex/files/countrybook/Myanmar.pdf
https://www.uncdf.org/article/3387/


    

 

Microfinance Success Asia သ်ိ ြ တခ်က္္ မခ်က္ဳ ်ိ   ခ်က https://microfinancesuccess.com/register-now  

တငင္ ္ဳငဳ မႏွ်ိ င္  သေ္္။ စ ငျ္ဆမ (သ်ိ ြ္ဟ တ္) ္  ငာ္ သသ အ္ စ္   ဝင္ဳ ်ိ   ခ်က info@hbzevents.com သ်ိ ြ 

ဆခ်က္သငန္္္း္္ျ္းႏွ ်ိင္  သေ္္။ 

 

–    ျး –  

 

Microfinance Success Asia 2019 အ္ ခ်ကမငး္ 

Microfinance Success Asia အန္္းအျမးသေ ္ ထငျ္း္တမခ်က္ဳ မ္သမ အမ  စျး ငမး္ းစျစ္အတငင္း 

အ္သးစမး္ငင္  း္ ခ်ကး္ းဳ  ္ငျး္ျန္ နအ္မး အဓ်ိခ်ကထမး  ျး ခ်က္ငး္ ္ ပဳ  သ္ေ္င အမ  ္ ဒသအတငင္း 

တစ္န တေ္း္သမ အန္္းအျမးတစ္န  ္ စ ္ သေ္္။ အဆ်ိ    အန္္းအျမးသေ ္အမ  ္ဒသအတငင္း  ်ိ အ ငာြအစေ္း 

္္မး္  သခ်က္ဆ်ိ င္ မ တမဝျ္  ်ိ  ဂ ်ိပဳ္္ ္မးႏွ င္င အ္သးစမး္ငင္  း္ ခ်ကး္ းဳ  ္ငျ္းျန္ န္္  ဳ   ္ငျး္  င္္္မးစငမခ်က်ိ  

အတ တခ်ကင ္ တငြဆ  ေ ်ိႏွ်ိြင္းန္်ိတဆ္ခ်က္္ းႏွ်ိ င္္ေ္င  ဳခ်က္္  မင္းတစ္န  ္ စ္  သေ္္။ Microfinance Success Asia 

2019 အန္္းအျမးခ်က်ိ  HBZ Events Pte. Ltd ခ်က ဂ ဘ္ဏန ဝ္္း္္္မခ်က္စငမ္ င္င းခ်ကျး္  းခ်က္င္း နာင္နငး္ ္ စ္  သေ္္။ 

HBZ Events သေ ္(၁၀) ႏွ စ္္ခ်က္မ္ခ်ကမဳအတငင္း ႏွ ်ိငင္ ္   င္း (၁၅) ႏွ ်ိင္င ္ ခ်က္မ္တငင္ B2B ္ဆငး္ႏွငး္ဟမ္္ မ ငာ 

(၁၀၀) ္ ခ်က္မ္အမး ္ အမင္္္င္စငမခ်က္င္း ္ ပဳ  ္ႏွ်ိ င္နာင္သမ အ္တငြအ ခ်က ပ္ ေ္ငဝသေ္ငအ ငာြအစေ္းတစန္  ္ စသ္ေ္္။ 

 

္္ျ္္ မႏွ ်ိငင္  အ္သးစမး္ငင္  ခ်ကးဳ  င္ျး္ခ်က ေျ္ ြအသငး္ (MMFA) အ္ ခ်ကမငး္ 

္္ျ္္မႏွ ်ိင္င  အ္သးစမး္ငင္  ခ်ကးဳ  ္ငျး္ခ်က ေျ ြ္အသငး္ (MMFA) သေ ္ ၂၀၁၇ န ႏွ စတ္ငင္ ္ ေ္ထာ္ းဝျ္းခ်ကျး 

ဌမျထ ္   အခ်က္်ိပးအ္္တ ္န ္နင္း္  ်ိသေ္င အ ငာြအစေ္းအ္ စ ္တ မးဝင္ဳ  ်ိင္စင္   ်ိနာင  သေ္္။အ္သးစမး္ငင္ ခ်ကး 

ဳ  ္ငျး္ဳ  ္ခ်က်ိ ငသ္ ္္မး (ဘဘ္ဏ္္မး၊ အစ်ိ း ္ဟ တ္္ သမ အ ငာြအစေ္း္္မးႏွ င္င   ဂ ဳ ်ိခ်ကခ်က ၸ္ဘဏျ္္မး စသေ္္ င္င 

္ တ္   တင္  ျး္သမ အ္သးစမး္ငင္ ခ်ကးဳ  ္ငျ္းအ ငာြအစေ္း္္မး)ႏွ င္င အ္နမး္သမ သခ်က္ဆ်ိ င ္မ အ ငာြအစေ္း 

အသျးသျး္  တမဝျ ္ ်ိ  ဂ ်ိပဳ္္္မး စ စေ္းထမးသေ္င ႏွ်ိ င္င ဳ   းဆ်ိ င္ မ အသငး္းခ်ကျး္ စ္  ျး ္္ျ္္မႏွ်ိ င္င အတငင္း ဘဘ္ဏ 

ဳ  ္ငျး္ႏွ င္င ထ်ိ္တငြ္ြ္  ်ိ္သး္သမ ္ ေ္ငစ  ္ြ္  ်ိသေ္င ္ ေ္သ ္ ္မးအတငခ်က္ ၎တ်ိ ြ တတႏ္ွ်ိ င္္ြ  ်ိ  ျး သင္ငတင္င 

 ္ဳ္မခ်က ္တ္္ သမ ္ငင္  ခ်ကးဝျ္္ဆမင္္ြ ဳ  င္ျ္း္္မး   င ်ိ း္ းႏွ ်ိင္္အမင္ ္ဆမင္ ငခ်က္္  း္ျ  သေ္္။ 

 

MMFA သေ ္အသငး္သမးစ  ေျ အစေ္းအ္ဝး္္မး၊ ခ်က႑အဳ်ိ ခ်က္ ္ ဆမင ္ငခ်က္္သမ ဳ   ္ငျး္အ ငာြ အစေး္အ္ဝး 

္္မး၊ ္ ေတ္ငင္း ္ ေ္ ္   င ြ  ်ိပး္ း္အဂ္င္စျ္္မး၊ ဳ  ္ငျ္း္်ိတ ္ခ်က္္ ္မးႏွ ငင္  း္  င္း  ျး အသင္းဝင္္္မးအတငခ်က္ 

္င္ ္း္ သငတ္ျ္း္္မး  ငင္ငဳ စ္္  း္နင္း၊ အဳ  ္   ္ဆငး္ႏွငး ငာ္္မး ခ်က္င္း ္ း္နင္းႏွ ငင္ MFIs အ ငာြအစေ္း္္မးႏွ င္င 

အ္သးစမး ္ငင္  ခ်ကးဳ  ္ငျ္းခ်က႑တစ္န ဳ   းခ်က်ိ  ္   ေ္ င ြ  ်ိပးတ်ိ းတခ်က္္စ္ေ္င စေ္း   းဳြ ႕္ဆမ္္ြ္္မးအမး 

းခ်ကျး္  း္ဆမင ္ငခ်က္္ းဳ္ခ်က ္  ်ိ  သေ္္။ 

https://microfinancesuccess.com/register-now
mailto:info@hbzevents.com


    

 

သတငး္္ျဒျနမ္္မး ဆခ်ကသ္ငန္္ ္း္္ျး္စ  စ္း္ဳ်ိ   ခ်က -  

 

Chilli Agency 

္ႏွ င္းႏွ ဳ ငင္        ခ်က ်ိ္ဂ္မ္  ဝ  

M: +959 4522 33305       M: +959 4210 12974 

E: hninnulwin@chilli.agency   E: joshualabya@chilli.agency  

 

mailto:hninnulwin@chilli.agency
mailto:joshualabya@chilli.agency

