သတင္းထုတျ္ ပန္ခ်က္

ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ရန္ - ၂၀၁၉ ေမလ ၂၂ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႕

ျမန္မာႏိုငင
္ တ
ံ င
ြ ္ အမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မလ
ႈ ပ
ု ္ငန္း
မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေငြေရးေၾကးေရး နည္းပညာပိုငး္ စိနေ
္ ခၚမႈ
အစီအစဥ္ကို မိတဆ
္ က္
ရန္ကုန္ ။

။ UK aidႏွင့္ AusAID ၏ဘ႑ာေရးပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေငြေရးေၾကးေရး နည္းပညာပိုင္းစိန္ေခၚမႈ

အစီအစဥ္ကို DaNa Facility၊ ကုလမဂၢ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNCDF)ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရး

ဘဏ္ ADBVentures အဖြဲ႕အစည္းတို႕ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ေငြေရးေၾကးေရးၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနတို႕ႏွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရး
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ရန္အလို႕ဌာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္
အစီအစဥ္ေရးဆြထ
ဲ ားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပဏာမေျခလွမ္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္
ေငြေရးေၾကးေရး ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနတို႕က အစီအစဥ္တြင္ ေရရွည္လက္တြဲေဖာ္အျဖစ္
ပူးေပါင္းပါဝင္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္သည္ ADB ၏ပ့ံပိုးမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ Fintech Lab မဲေခါင္ေဒသတြင္း အစီ
အစဥ္ အတြဲဆက္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားတြင္
အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ အလားတူူ Fintech အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပိဳင္တူ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားပါမည္။
မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေရးေၾကးေရးက႑သည္ သိသိသာသာ တိုးတက္လာေသာ္
လည္း ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႕၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အေသးစားစီးပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၊ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕ျပေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား လႊမ္းျခံဳႏိုင္ရန္
စိန္ေခၚမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမာၻႏွင့္အဝွမး္ တစ္ဟုန္
ထိုးတိုးတက္ျပန္႕ႏွံ႕လာသည့္ ေငြေရးေၾကးေရး နည္းပညာ (Fintech)သည္ ယင္းအခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊား
ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးပါသည္။ ေငြေရးေၾကးေရး နည္းပညာပိုင္းစိန္ေခၚမႈ အစီအစဥ္၏ အဓိကအခ်က္သည္
ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား လက္လွမ္းမမီေသးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အရည္အေသြးျပည့္ဝျပီး အေရအ

တြက္ လံုေလာက္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရး ဝန္ေဆာင္မႈလပ
ု ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္
ေငြေရးေၾကးေရးနည္းပညာဆိုင္ရာ အေျဖရွာမႈမ်ားကို စိန္ေခၚရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါေငြေရးေၾကးေရး နည္းပညာပိုင္း စိန္ေခၚမႈအစီအစဥ္တြင္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း
ကာ ေအာက္ပါက႑မ်ားတြင္ ေငြေၾကးဆုုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပုုိမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ စိတ္ပါဝင္စား

ေသာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပရွိ Fintech ကုမၸဏီမ်ားကုုိ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ၄င္းက႑မ်ားမွာ - အေသးစား
အာမခံလုပ္ငန္း၊ စုုိက္ပ်ိဳးေရးဆုုိင္ရာေငြေၾကးပံ႔ပိုးမႈ၊ ဘ႑ာေရးဆုုိင္ရာသိျမင္နားလည္မႈႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္

နည္းလမ္းျဖင့္ အေထာက္အထား စီစစ္အတည္ျပဳသည့္ စနစ္ (eKYC) အစရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ား ျဖစ္ပါ

သည္။ အစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ရန္ ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အျခားဦးစားေပး

က႑မ်ားကို ထပ္မံထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။ စိတ္ပါဝင္စားသည့္ Fintech ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္
ဇြန္လ ၂ဝ၁၉ မွစတင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ကို DaNa Facility website တြင္ေၾကညာ
သြားပါမည္။

အစီအစဥ္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ေအာင္ျမင္သြားသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္
၂လတာ ၾကာျမင့္မည့္ ေကာ္ပိုရိတ္မိတ္ဖက္အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေစျပီး ၄င္းတို႕၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ေမာ္ဒယ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးေရးဆြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးသြားပါမည္။ ဆက္လက္ျပီး Pitch

Session ျပိဳင္ပြဲမွာပါဝင္၍ ၄င္းတို႕၏ ေငြေရးေၾကးေရးနည္းပညာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊
ေငြေရးေၾကးေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ကို တင္ျပသြား
ရပါမည္။ အေကာင္းဆံုးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ေငြေရးေၾကးေရးနည္းပညာ၊ ေျဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ားကို

ႏိုဝင္ဘာလ ၂ဝ၁၉ တြင္ က်င္းပမည့္ Myanmar Fintech Day တြင္ ဝင္ေရာက္ျပသႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း
ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႕က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားသည္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၊ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

မိုဘိုင္းဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ပါဝင္စား
သူမ်ားအၾကား ေငြေရးေၾကးေရးနည္းပညာစိန္ေခၚမႈအစီအစဥ္ကို စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္လာရန္ မိတ္ဆက္
ရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚစႏၵာဦးက “ေငြေရးေၾကးေရး နည္းပညာပိုင္းစိန္ေခၚမႈ
အစီအစဥ္ကတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းနည္းလမ္းေတြကုိ Fintech ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာ့ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ
ေပးသူေတြကို ျပသသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအစီအစဥ္ကို သေဘာက်ပါတယ္။ ဒီစိန္ေခၚမႈကတစ္ဆင့္
ေငြေရးေၾကးေရး နည္းပညာအသစ္ေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံအသစ္ေတြကို ေတြ႕ျမင္ စမ္းသပ္ရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ႏိုင္ငံအေနနဲ႕ ဒီလို ဆန္းသစ္တီထြင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး လိုအပ္ေနပါတယ္။”
ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

UK aid ျမန္မာ၏ Inclusive and Livelihoods အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ Tom Coward က “ဒီအစီအစဥ္က
ရရွိလာမယ့္ ေငြေရးေၾကးေရးနည္းပညာသစ္မ်ား ပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ထုတ္ကုန္သစ္ေတြက
တစ္ဆင့္ အမ်ားႏွင့္အက်ံဳးဝင္ေသာ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစမွာျဖစ္လို႕ စိတ္လႈပ္

ရွားဖို႕ေကာင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ UK aid အေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာေငြေၾကး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိဖို႕အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးနည္းပညာက႑ကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”
ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ၿပီး

အယ္ဒီတာမ်ားအတြက္ မွတ္စုတို-

အေသးစိတ္ထပ္မံ သိရွိလိုပါက DaNa Facility ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးဌာန ဖုန္း +၉၅ ၉၇၈၂၅ဝဝ၇၅၂
(သို႕) အီးေမးလ္ danapress@danafacility.com ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

DaNa Facility အေၾကာင္း။ DaNa Facility သည္ UK aid ကေထာက္ပံ့လ်က္ရွိေသာ အစီအစဥ္တစ္ခု
ျဖစ္ၿပီး ေမလ ၂၀၁၆ တြင္စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ဤအစီအစဥ္သည္ UK aid ၏ ပိုမို
က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ‘မွ်ေဝၾကြယ္ဝျခင္း အတြက္ လုပ္ငန္း’ (BSP) အစီအစဥ္၏ က႑ ၃ ရပ္တြင္

တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ DaNa Facility သည္ DAI ဥေရာပႏွင့္ KPMG ၏ အေကာင္အထည္
ေဖာ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး တာဝန္ယူမႈရွိၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေနေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕

ၿဖိဳးတိုးတက္မ၊ႈ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုန္သြယ္စီးဆင္းမႈ တိုးျမွင့္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာစီးပြား
ေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုး တက္မႈႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံံ့ပိုးေပးလ်က္
႐ွိပါသည္။

DaNa Facility အေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိလုိပါက www.danafacility.com တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ျပီး
DaNa Facility ၏ Twitter | Facebook မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

