
 
 
 
 
 

လကေ္အ က္္ ခကကု မၸဏီ၏ အစကရယွယ္ ဝယ္ယျူ္ခ္္း၊ အစကရယွယ္  ပဆကခ္္ ဆကခ္ု ႈေျပ ခ္္းလ္ျ္ခ္္း နခွ့္ 

ပတသ္က၍္ ေန က္္ ခက္းအေျ္အေနအ ္း ထကတျ္ပနျ္္ခ္္း အသဆေပ္းေ ကျခ ျ္ခ္္း 

 
ဖတ္(စ)္ျုန္ု  အခ္္က္(စ)္ု္ ့(န)္  အု  ္းနွခ့္ သက္္ဆကကခ္သည့္ ကကုမၸဏ လဏုဆတက္ (“ကကုမၸဏ”ႏွွခ့္ ၎ီ၏ လက္ေအ က္္ခ 
ကကုမၸဏု  ္း စကေပ ခ္္း၍ “ကကုမၸဏအကပ္စက”) ဒ ႐ိုဆကက္တ အဖ ႕္သည္ ၂၀၁၉ ္ကနွစ္ ဇ န္လ ၁၇ ရက္ေနန႔ နွခ့္ ၂၀၁၉ ္ကနွစ္ 
ႏွဆကဝခ္  လ ၁၄ ရက္ေနန႔တဆကန႔တ ခ ္ ကကုမၸဏု ွ ထကတ္ျပန္ေသ  ေ ကျခ ္ က္ု  ္း (“ယ္ခ္ ေ ကျခ ္ က္ု  ္း” ) ကဆက 
ရည္ညႊန္္းလ က္ ထဆကေ ကည ္ က္ု  ္းတ ခ္ ေဖ ္ျပ့္္သည့္ ုတည္ရခ္္းနွဏ္းေခ  ထပ္တဆက္းျ္ခ္္း တနည္္းအ ္းျဖခ့္ ေျပ ရ လွ ခ ္
ရဆက္းု ၸ္လဏုဆတက္ (“ရဆက္းု ၸ္”) ီ၏ အစကရွယ္ယ ု  ္းအ ္း ႏွဆကခ္ခချ္ ္းအဖ ႕္အစည္္းု  ္းုွ ဝယ္ယူရခ္္းႏွွဏ္းျုွ ပ္ႏွွခုႈ 
ကဆစၥရပ္ၿပဏ္းေျု က္ၿပဏ္းျဖစ္ေ က ခ္္း အစကကရွယ္ယ ရွခ္ု  ္းအ ္း အသဆေပ္း အေ က ခ္္း က ္းအပ ္ပ သည္။ 
 
အ္ဆကပ  ႏွဆကခခ္ချ္ ္းရခ္္းႏွွဏ္းျု ွပ္ႏွွခုႈအ ္း စခ္က ပူႏွဆကခ္ခခ အစဆက္းရီ၏ ရခ္ႏွွဏ္းျုွ ပႏ္ွွခုႈအဖ ႕္အစည္္းတစ္္ကျဖစ္သည့္ GIC ု ွ ၎ီ၏ 
လက္ေအ က္္ခအဖ ္န႔အစည္္းျဖစေ္သ  Greenwood Capital Pte Ltd (“GIC”) ုွတ္ခ့္ လည္္းေက ခ္္း ေန ္ေဝႏွဆကခ္ခခ 
အစဆက္းရီ၏ ဖ န႔ခၿဖဆ ္း္္ႏွဆကခ္ခခု  ္းအတ က္ရည္ရ ယ္သည့္  ေန ္ေဝႏွဆကခ္ခခရခ္္းႏွွဏ္းျုွ ပႏ္ွွခုႈရနပ္ခကေခ အဖ ္န႔ Norfund (“Norfund”) ုွ 
လည္္းေက ခ္္း အသဏ္းသဏ္း ထည့္ဝခ္ရခ္္းႏွွဏ္းျုွ ပ္ႏွွချ္ခ္္းျဖစ္ပ သည္။ 
 
အထက္ပ ရခ္္းနဏွ္းျုွ ပ္ႏွွခုႈနွခ့္စပလ္ င္္း၍ ႐ိုဆကက္းု ၸ္ီ၏ သတခ္္းထကကတ္ျပန္္ က္အ ္း ေအ က္ပ  အခ္တ နက္ စ ု က္ႏွွ  
ု  ္းတ ခ္ ဝခ္ေရ က္   ကည့္ရႈနကကဆခ္ပ ေ က ခ္္း အသဆေပ္းေ ကျခ အပ္ပ သည္။ 
 
“ https://www.yomabank.com/en/business/news/66 “ 
 

ဤ ေ ကျခ ္ က္တ ခ္အသခက္းျပ ထ ္းေသ  စက ္းရပ္ု  ္းသည္ အျ္ ္း အဓဆပမ ယ္ဖ ခ့္္ဆက္ က္ုရွဆပ က ကက မုၸဏက 

ထကတ္ျပန့္္္ေသ  ယ္ခ္ ေ ကျခ ္ က္ု  ္းပ  စက ္းရပ္ု  ္းအတဆကခ္္း အဓဆပမ ယ္ဖ ခ့္္ဆကရုည္ျဖစ္သည္။ 
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