
Before we get started
(ကျွန််ုပ်တ ်ု ို့မစတငမ် ှီ)

Muting yourself
(မ မ ဘက်မ အသအံ ား အခြ ားသမူ  ားမကက ားအအ ငပ် တ်ထ ားခြငာ်း)

• All participants have been muted upon joining.
(မ မ ဘက်မ အသအံ ားစတငပ်ါ၀ငသ်ညို့အ်ြ  နမ် စ၍ အခြ ားသမူ  ားမကက ားအအ ငပ် တ်ထ ားပါသည)်

• To unmute, click the red microphone icon to the right of your name. 
(အခြ ားသမူ  ားကက ားအအ ငအ်စရနအ်တွက် သငို့အ်မည၏်ည ဘက်အထ ငို့ရ်  အနှီအရ ငမ် ်ုက်ြရ ်ုဖ်ုနာ်းပံ်ုစအံ ားအ ားန  ပ်ပါ)

• When you’re not speaking, please keep yourself on mute to minimize background noise. 
(သငအ်ခပ ဆ ်ုမအနသညို့အ်ြ  နတ်ွင် သငို့၏်အန က်ြအံသဆံညူအံနမ ှု့အ ား အ   ို့နညာ်းအစရနအ်တွက် ပ တ်ထ ားအပားပါ)

Chat your questions 
(သင၏်အမားြနွာ်းမ  ားအ ား စ ရ ်ုက်၍အမားခမနာ်းပါ)

• The chat box is located on the bottom right side of your screen. 
(သငစ် ရ ်ုက်၍အမားခမနာ်းန ်ုငအ်သ အနရ သည် သငို့က်ွနခ်ပြူတ မ က်န ခပင၏် အအ က်အခြည ဘက်အထ ငို့တ်ွငရ်  ပါသည)်

• You can send your comments and questions to everyone or send them directly to Social Performance Task 

Force.
(သင၏်မှတခ်ျကမ်ျ ျားနငှ  မ်များခနွ်ျားမျ ျားက ိုအ ား ံ်ုားထံ (သ ်ု ို့မဟ်ုတ)် Social Performance Task Force ထတံ ်ုက်ရ ်ုက်အပားပ ်ု ို့န  ်ုငပ်ါသည)်



Liquidity Risk Management During COVID-19

(COVID-19 က လတငွ် မငဖွြစလ်ွယ်မ ှု့ဆ ိုငရ် ဆံိုျားရ ံျားန ိုငမ်ချအ ျားစမံီခန  ်ခွွဲဖခငျ်ား)
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What will we be discussing
(ကျွန်ိုပ်တ ို  မဆွျားမနျွားမည ်အရ မျ ျား)

COVID-19 and 
Risks1.

Contingency 
Planning4.

Scenario Planning to 
Ensure Business 
Continuity

2.

Liquidity Assessment: 
Key for Business 
Continuity

3.

(COVID-19 န ငို့်ဆံ်ုားရ ာံးန  ်ုငအ်ြ မ  ား) ( ်ုပ်ငနာ်းဆက် က် ညပ်တ်မ ှု့က ်ု အသြ  
အစမညို့် အအခြအအနအ ား    ထ ားခြငာ်း)

( ်ုပ်ငနာ်းဆက် က် ညပ်တ်မ ှု့တွင်

အဓ ကက သညို့် အငခွဖစ ်ွယ်မ ှု့အ ား ဆနာ်းစစခ်ြငာ်း)
(အအရားအပေါ်က စစရပ်မ  ားအတွက်
   ထ ားခြငာ်း)



COVID-19 and Risks: 
Impacting Business Continuity

(COVID-19 နငှ ် ဆံိုျားရ ံျားန ိုငမ်ချမျ ျား - လိုပ်ငန်ျားဆကလ်ကလ်ညပ်တမ် ှု့အ ျားသကမ်ရ ကမ်စဖခငျ်ား)



We have seen epidemics before…why is this one different?
(ကပ်မရ ဂါမျ ျားက ိုယခငက်မတွှု့ ကကံြုံြ ျားမသ ်လည်ျား......ဒတီစ်ခိုနငှ ဘ် ကွ ဖခ ျားပါသလွဲ)

• Global crisis, not limited to one country
(တစက်မဘ  ံ်ုား၏ခပသန ခဖစပ်ပှီား န ်ုငင်တံစန် ်ုငင်တံညာ်းက ်ုကန ို့သ်တ်ထ ားခြငာ်းမဟ်ုတ်)

• Big difference with SARS outbreak in 2003: 

(၂၀၀၃ ြ်ုန စတ်ွငခ်ဖစပ် ွားြ ို့အသ SARS အရ ဂ္ါခဖစပ် ွားမ ှု့ န  ငို့အ် ွနက်ွ ခပ ားသည)်

• SARS: 8,500 cases, 900 deaths, 32 countries

(SARS: ကူားစက်ြရံမ ၈၅၀၀၊ အသဆံ်ုားမ ၉၀၀၊ န ်ုငင်အံပါငာ်း ၃၂ န ်ုငင်)ံ

• COVID-19: >5 million cases, >300,000 deaths, cases nearly in all countries 
(17/May/2020)

(COVID-19: ကူားစက်ြရံမ >၅သနာ်း၊ အသဆံ်ုားမ >၃၀၀,၀၀၀ ဦား၊ န ်ုငင်အံ ား ံ်ုား နှီားပါားကူားစက်ြရံ) (17/May/2020)



….We have seen epidemics before…why is this one different? 
(ကပ်အရ ဂ္ါမ  ားက ်ုယြငက်အတွှု့ ကကံြုဖူားအသ ် ည်ား......ဒှီတစ်ြ်ုန ငို့ဘ် ကွ ခြ ားပါသ  )

• Economy very different now:

(ယြ်ုစှီားပွ ားအရားအအခြအအနမ  အ ွနကွ် ခြ ားသည)်

• International travel increased

(န ်ုငင်တံက ြရှီားသွ ား  မ မ  ားတ ်ုား  ခြငာ်း)

• Economy of China much bigger

(တရ်ုတ်န ်ုငင်၏ံစှီားပွ ားအရားကဏ္ဍအ ွနအ်တ ငို့တ်ငာ်း  ခြငာ်း)

• Much more international trade 

(န ်ုငင်တံက က်ုနသွ်ယ်အရား ်ုပ်ငနာ်းမ  ားပ ်ုမ ်ုမ  ားခပ ား  ခြငာ်း)

• Interdependency in the value chain –the weakest link

(တနဖ် ်ုားမ  ားထပ်တ ်ုားအခပ ငာ်း  ခြငာ်းတွငတ်စ်ြ်ုန ငို့တ်စ်ြ်ုအမ ှီသဟ ခပြုအနရခြငာ်း - အ ားအနညာ်းဆံ်ုားဆက်သွယ်မ )



Worldwide impact
(ကမဘ တဝှမ်ျားသက်မရ က်မ ှု့)

• Lower demand: garment, tourism / travel 
(အထည်အ  ပ်၊ အ ည်အပတ်/ြရှီားသွ ား ်ုပ်ငနာ်းအအပေါ်၀ယ်  ်ုအ ားက ဆငာ်းခြငာ်း)

• Stagnation of transport: flights, public transport
(အ အကက ငာ်းမ  ား၊ အမ  ားခပည်သူြရှီားသွ ား  ခြငာ်းမ  ား တန ို့အ်နခြငာ်း)

• Stagnation of imported goods and raw material
(က်ုနစ်ည်မ  ား န ငို့်က်ုနက်ကမ်ားမ  ားတငပ် ်ု ို့မ တန ို့အ်နခြငာ်း)

• Low commodity prices due to lower demand
(၀ယ်  ်ုအ ားနည်ားခြငာ်းအကက ငို့်  ူသံ်ုားက်ုနပ်စစည်ားမ  ားအစ ားန နာ်းက ဆငာ်းခြငာ်း)

• Low aid inflow, lower / stagnated remittances
(အထ က်ပံို့၀ငအ်င၊ွ အင ွ  မ  ား အ   ို့နည်ား/ တန ို့အ်နခြငာ်း)

• Closures of factories, bankruptcies
(စက်ရံ်ုမ  ားပ တ်သ မ်ားခြငာ်း န ငို့်ဘဏမ်  ားအဒဝါ ှီြံခြငာ်း)

• Rising unemployment
(အ ်ုပ် က်မ ို့မ  ားတ ်ုား  ခြငာ်း)

• Lower consumption especially non-food
(စ ားသံ်ုားက်ုနမ်ဟ်ုတ်အသ က်ုနစ်ည်မ  ားသံ်ုားစွ မ အ   ို့နည်ား  ခြငာ်း)

• Lock down in some countries.
(အြ  ြုှု့အသ တ ်ုငာ်းခပည်မ  ားတွင်ကန ို့သ်တ်ပ တ်ဆ ်ု ို့ခြငာ်း

• Safety and health of the employees, customers and their families 
(၀နထ်မ်ားမ  ား၊ အသငာ်းသ ားမ  ား န ငို့် ၄ငာ်းတ ်ု ို့၏မ သ ားစ်ု၀ငမ်  ား၏အဘားကငာ်း ံ်ုခြံြုအရားန ငို့က် နာ်းမ အရား)

• Loss of productivity due to illness of staff, limited mobility and remote working of the 
employees 
(ဝနထ်မ်ားမ  ား၏ဖ  ားန ခြငာ်းအကက ငို့ထ််ုတ် ်ုပ်န ်ုငစ်ွမ်ားဆံ်ုားရ ံားခြငာ်း၊ ၀နထ်မ်ားမ  ား၏သွ ား  မ ှု့ န  ငို့်အအဝားသ ်ု ို့သွ ားအရ က်

 ်ုပ်က ်ုငရ်နက်န ို့သ်တ်ြ က်မ  ား)

• Operational challenges due to restriction on traveling, curfews, and possible lock downs 
(ြရှီားသွ ား  ခြငာ်းကန ို့သ်တ်ြ က်မ  ား၊ အခပငမ်ထကွ်ရအမ န ို့မ်  ား န ငို့် ခဖစ်န ်ုငအ်ြ ရ  အသ ကန ို့သ်တ်ပ တ်ဆ ်ု ို့မ မ  ားအကက ငို့်

 ်ုပ်ငနာ်းအဆ ငရွ်က်ခြငာ်းတွင် စ နအ်ြေါ်မ ှု့မ  ားကကံြုအတွှု့ရခြငာ်း)

• Loss of business by the clients as well as income losses (including other sources of revenues 
such as remittances) for customers leading to repayment problems / higher PAR 
(အသငာ်းသ ားမ  ား၏စှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငနာ်း န ငို့် ၀ငအ်ငဆွံ်ုားရ ံားမ ှု့မ  ား (အခြ ား၀ငအ်ငအွရငာ်းအခမစ်မ  ားခဖစ်အသ အင ွ   က်ြံ

ရရ  ခြငာ်းမ  ားအပါအ၀င)် ယငာ်းအသငာ်းသ ားမ  ား အတွက်ခပန ်ည်အပားဆပ်မ ှု့ ခပသန မ  ားဆှီသ ်ု ို့ဦားတည်အစခြငာ်း/ PAR  

တက်  ခြငာ်း)

• Fraud by clients / staff due to a lack of controls 
(ထ နာ်းြ ြုပ်န ်ုငစ်ွမ်ားမရ  အသ အကက ငို့် ၀နထ်မ်ားမ  ား/အသငာ်းသ ားမ  ားမ မသမ မ ှု့မ  ားခပြု ်ုပ်  ခြငာ်း)

• Liquidity and solvency problems 
(အငခွဖစ် ွယ်ခြငာ်း န ငို့် အ ကားမ ှီခပန ်ည်အပားဆပ်ရနခ်ပသန မ  ား)

• Regulatory requirements. 
(ကကှီားကကပ်မ ှု့ ပ ်ုငာ်းဆ ်ုငရ်   ်ုအပ်ြ က်မ  ား)

Leading to business continuity problems ( ်ုပ်ငနာ်းဆက် က် ညပ်တ်မ ှု့ ခပသန မ  ားဆှီသ ်ု ို့ဦားတညအ်စသည)်

Impact on microfinance

(အမသျားစ ျားမငမွကကျားလိုပ်ငန်ျားအမပေါ်သကမ်ရ ကမ် ှု့)



Scenario Planning to Ensure Business Continuity

(လိုပ်ငန်ျားဆကလ်ကလ်ညပ်တမ် ှု့က ိုမသချ မစမည ်အမဖခအမနအ ျားလျ ထ ျားဖခငျ်ား)



Set-up a Crisis Management Committee
(ဖပသန အကကပ်အတညျ်ားအ ျားစမံီခန  ်ခွွဲသည မ်က ်မတြွီွဲှု့စညျ်ားထ ျားရှ ဖခငျ်ား)

Management of 
the crisis situation

Focus on the business
continuity of the MFI

Appoint a crisis 
manager

Cross functional committee
(လိုပ်မဆ င်ချက်မတ ညီသ မျ ျားဖြင ် ြွွဲ ှု့စည်ျားထ ျားမသ မက ်မတ)ီ

Separate working 
groups for more 
detailed actions

Board Member
CEO

Head of Departments

(ဘိုတအ်ြွွဲှု့၀ငမ်ျ ျား၊

CEO

ဌ နမ ျားမျ ျား)

Monitor the situation directly affecting 
the business  
(လိုပ်ငန်ျားအ ျားထ ခ ိုက်မသ အမဖခအမနအ ျားတ ိုက်ရ ိုက်
ကကှီားကကပ်ခြင်ား)

Monitor the situation externally

(အမဖခအမနအ ျား ဖပင်ပမှထ န်ျားမကျ င်ျားဖခင်ျား)

Execute various pro-active analysis 
(ကက ြုံတင်ဆန်ျားစစ်ချက်အမျ ြုံျားမျ ြုံျားအ ျား လိုပ်မဆ င် ဖခင်ျား)

Ensure proper and timely communications 
to all stakeholders
(ပါ၀င်ကကသ မျ ျားအ ျားလံိုျားအ ျားသင ်မတ ်ပပီျား အချ န်မှန်
ဖြစ်မသ ဆက်သယွ်မရျားအ ျားမသချ မစဖခင်ျား)

Ensure that staff is following the 
instructions
(ဝန်ထမ်ျားမျ ျားမှညွှန်ကက ျားချက်မျ ျားအ ျားလ ိုက်န ဖခင်ျားအ ျား
မသချ မစဖခင်ျား)

Roles and Responsibilities
(အခန်ျားကဏ္ဍနငှ ်တ ၀န်၀တတ ရ ျားမျ ျား)

(ဖပသန အကကပ်အတည်ျား

အမဖခအမနအ ျားစီမံခန  ်ခွွဲဖခင်ျား)

(MFI မျ ျား၏လိုပ်ငန်ျားဆက်လက်

လည်ပတမ် ှု့အ ျားအ ရံိုစ ိုက်ဖခင်ျား)

(အမသျားစ တဖ်ပြုံလိုပ်ရန်ရှ ဖခင်ျားမျ ျားအတကွ်

သျီားဖခ ျားအလိုပ်လိုပ်မသ မက ်မတမီျ ျား)

(အကကပ်အတည်ျားအတကွ် မန်မနဂျ တစ်ဦျားခန  ်အပ်

ထ ျားဖခင်ျား)



Do you have a ‘Crisis Management Committee’ ?

( သင ထ်တံငွ် ဖပသန အကကပ်အတည်ျားအ ျား စီမံခန  ်ခွွဲသည ်မက ်မတရှီ ပါသလ ျား)

Go to www.menti.com and use the code 37 17 00



Stakeholders
(အကျံြုံျား၀ငပ်တသ်က်သ မျ ျား)

(အစ ိုျားရ)

(မီဒယီ )



Stakeholder Analysis
(အကျံြုံျား၀ငပ်တသ်ကသ် မျ ျားအ ျားဆန်ျားစစဖ်ခငျ်ား)

• Can be done for business as usual – but we are focusing here on stakeholders in view of COVID-19

( ်ုပ်ရ ်ု ား ်ုပ်စဉ်အရ ်ုပ်ငနာ်းအတွက်ခပြု ်ုပ်န ်ုငသ်ည် -သ ်ု ို့အသ ်ယြ်ုမ  မ COVID-19 ရ ှု့အဒါငို့်မ အအ ားထ ားအဆ ငရွ်က်အနကကခြင်ားခဖစ်သည်)

• Internal and external stakeholders – institution is dependent on them
(ဌ နတွင်ား န ငို့် ခပင်ပမ ပူားအပါင်ားပါ၀င်ကကသူမ  ား -အဖွ ှု့အစည်ားအအနခဖငို့်၄င်ားတ ်ု ို့အအပေါ် မ ှီြ ်ုအနခြငာ်းခဖစ်သည်)

• There is mutual dependency, though not always equal
(န စ်ဦားန စ်ဖက်သအဘ တူညှီအသ  ွတ် ပ်မ ှု့ ရ  အသ ် ည်ားအပမ တမ်ားမတူညှီကကပါ)

Activity 1. Carry out a Stakeholder analysis for your organisation 

(မဆ င်ရွက်ချက် ၁။သင ်၏အြွွဲ ှု့အစည်ျားအတကွ်ပ ျားမပါင်ျားပါ၀င်သ မျ ျားအ ျားဆန်ျားစစ်ဖခင်ျားအ ျားမဆ င်ရွကဖ်ခင်ျား)

STEP 1

• Identify the stakeholders

(ပူားအပါင်ားပါ၀င်သူမ  ားအ ားသတ်မ တ်ပါ)

• Table gives a first impression

(ဇယ ားသည်ပထမဆံ်ုားအထင်ကကှီားအ ားစ ားမ ှု့က ်ုခဖစ်အစသည်)

• There may be various categories of stakeholders (e.g. group loan clients, 
individual loan clients, co-operative clients)

(ပူားအပါင်ားပါ၀င်သူအ်ုပ်စ်ုအမ  ြုားမ  ြုားရ  န ်ုင်သည် (ဥပမ -အ်ုပ်စ်ု  ်ုက်အြ ားအငအွသင်ားသ ားမ  ား၊ တစ်ဦားြ င်ား

အြ ားအငအွသင်ားသ ားမ  ား၊ သမဝါယမအသင်ားသ ားမ  ား)

STEP 2
• For each stakeholder review:

(အက ံြုား၀င်ပတ်သက်သူတစ်ဦားစှီအ ားသံ်ုားသပ်ခြင်ား)

• What is important for the stakeholder?
(သူတ ်ု ို့အတွက်အအရားကကှီားတ ို့အရ ကဘ   )

• What kind of risk can they create?
(သူတ ်ု ို့ကဘယ်  ်ုဆံ်ုားရ ံားန ်ုငအ်ြ အတွက ်ုဖနတ်ှီားန ်ုငက်ကသ  )

• What can of support can they give?
(သူတ ်ု ို့ကဘယ်  ်ုအကူအညှီမ  ြုားက ်ုအပားန ်ုငက်ကသ  )

• How can you improve their support/action?
(သူတ ်ု ို့ရ ို့ပံို့ပ ်ုားမ /အဆ ငရွ်က်မ က ်ုသင်ကဘယ်  ်ုတ ်ုားတက်အစန ်ုငမ်  )

• Communication frequency/Channel?
(အခပ ဆ ်ုဆက်သွယ်အရားကက မ်န နာ်း/နည်ား မ်ား)

• Person to Act (PTA)
(အဆ င်ရွက်မညို့်ပ်ုဂ္ဂ ြု ်)

• Due date
(ရက်ခပညို့်အသ အန ို့)



Table for Review of Stakeholder
(အကျံြုံျား၀ငပ်တသ်က်သ မျ ျားအ ျားသံိုျားသပ်ဖခငျ်ားဇယ ျား)

Stakeholder 
Group/Review

What is important 
for the stakeholder

What kind of risk 
can they created

What kind of support 
can they give

How can you improve 
their support / action

Communication: 
frequency, channel

Person to act Due Date

(အကျံြုံျား၀ငပ်တသ်ကသ် 
အိုပ်စို/သံိုျားသပ်ဖခငျ်ား)

(အမရျားကကျီားတွဲ အရ ကဘ လွဲ) (ဘယလ် ိုဆံိုျားရ ံျားန ိုငမ်ချ မတကွ ို
သ တ ို  ြန်တျီားန ိုငသ်လွဲ)

(ဘယလ် ိုအက အညမီျ ြုံျားက ို သ တ ို  
မပျားန ိုငလ်ွဲ)

(သ တ ို  ရွဲ  ပံ ပ ိုျားမ /လိုပ်မဆ ငခ်ျကမ်တွ
က ိုသငဘ်ယလ် ိုတ ိုျားတကမ်စန ိုငလ်ွဲ)

(မဖပ ဆ ိုဆကသ်ယွမ်ရျား

ကက မ်န  န်ျား၊ နညျ်ားလမ်ျား)

(ဖပြုံလိုပ်မည သ် ) (မန ကဆ်ံိုျားမန  )

Clients

Board

Staff

Outsourcers

Third Parties

Funders / Investors/ 
Shareholders

Banks

NGO's

Regulators

Tax authority

Local authorities

National Microfinance 
Association

Other



Scenario Analysis
(အမဖခအမနအ ျားဆန်ျားစစဖ်ခငျ်ား)

• “what…if” analysis

(“အကယ်၍” ဆနာ်းစစ်ခြငာ်း)

• Proactive approach to risk management – being prepared

(ကက ြုတငအ်ဆ ငရွ်ကအ်သ ြ ဉ်ားကပ်မ ှု့ ခဖငို့ဆ်ံ်ုားရ ံားန ်ုငအ်ြ အ ားစှီမကံပ်ွက ခြငာ်း-ခပငဆ်ငထ် ားခြငာ်း)

• Workout multiple scenarios – E.g. minor disruption, major disruption, worst-case

(အအခြအအနအမ  ြုားမ  ြုားအ ားကက ြုားပမာ်းကကညို့ရ်န် - ဥပမ -အပ ကအ်စှီားအနညာ်းငယ်/ကကှီားကကှီားမ ားမ ား ၊အ ွန်

ဆ ်ုားရွ ားအသ အအခြအအန)

What is a scenario:
(အအခြအအနတစ်ြ်ုဆ ်ုသညမ်  -)

Describes a combination on possible risk events resulting in financial and non-financial impact

(အငအွကကားန ငို့/်မဟ်ုတ်အသ သက်အရ ကမ် ှု့အ ားခဖစ်အစသညို့်ဆံ်ုားရ ံားန ်ုငအ်ြ ရ  အသ အခဖစ်အပ က်မ  ားစ်ုအပါငာ်းထ ားသညို့်အဖ ်ခပြ က်)

Example:  Financial – Impact on PaR, liquidity, solvency

(ဥပမ - အငအွကကားန ငို့ဆ် ်ုငအ်သ - PaR, အငခွဖစ် ွယခ်ြငာ်းန ငို့် အ ကားမ ှီဆပ်န ်ုငစ်ွမာ်းတ ်ု ို့အအပေါ်သကအ်ရ က်မ )

Non-financial – non-availability of staff, lack of IT/MIS, reputation risk

(အငအွကကားမဟ်ုတအ်သ - ၀နထ်မ်ားမရရ  ခြငာ်း၊ IT/MIS မရ  ခြငာ်း၊ ဂ္်ုဒသ်တငာ်းန ငို့ဆ် ်ုငအ်သ ဆံ်ုားရ ံားန ်ုငအ်ြ )

Analysis of scenario is based on events caused by one or a combination of:
(အအခြအအနအ ားဆနာ်းစစခ်ြငာ်းသည်တစ်ြ်ု (သ ်ု ို့) တစ်ြ်ုထကပ် ်ုအသ အခဖစ်အပ က်မ  ားခဖစသ်ညို့-်

• Stakeholders including third parties/suppliers
(တတ ယပါတှီမ  ား/ခဖန ို့ခ်ဖြူားသူမ  ားပါ၀ငအ်သ အက ံြုား၀ငပ်တ်သကသ်ူမ  ား)

• Macro-economic events
(ကကှီားမ ားက ယ်ခပန ို့အ်သ စှီားပွ ားအရားအခဖစအ်ပ က်မ  ား)

• Society: political events/reaction of the public

( ူမ ပတ်၀နာ်းက င် -န ်ုငင်အံရားရ အခဖစ်အပ ကမ်  ား/ အမ  ားခပညသ်၏ူတ်ုန ို့ခ်ပနမ် ှု့) 

Already discussed in previous slides
(ယြင်စ  ်ုက်မ  ားတွင်အ ို့  အဆွားအနာွးြ ို့ပပှီားခဖစ်သည်)

အအခြအအန (A)

အအခြအအန (B)

အအခြအအန (C)

အ
အ
ခြ
အ
အ
န
အ
 ားဖ

န
တ်
ှီားခြ
င
်ား

အအခြအအနအမ  ြုားမ  ြုားအပါင်ားစည်ားခြင်ား..ဆံ်ုားရ ံားန ်ုင်အြ က ်ုဖနတ်ှီားကကအသ 



…Scenario Analysis
(အမဖခအမနအ ျားဆန်ျားစစဖ်ခငျ်ား)

• Interest goes up / down 
(အတ ်ုားနနူာ်းတက်ခြင်ား/က ခြင်ား)

• Stagnation in the value chain
(တနဖ် ်ုားထပ်အပါင်ားမ ှု့တွင်တန ို့အ်နခြင်ား)

• Slowdown of remittances 
(အင ွ   က်ြံရရ  မ ှု့မ  ားက ဆင်ားခြင်ား)

• Breakdown of critical outsourced activities
(အဓ ကက အသ ခပင်ပမ ရယူရသညို့် အရ မ  ား
ပ က်ဆှီားခြင်ား (ဥပမ - နည်ားပည )

• Banks close or limit access to funds 
(ဘဏ်မ  ားပ တ်သ မ်ားခြင်ား (သ ်ု ို့) အငအွရင်ားအခမစ်

ရရ  ရနအ်ကန ို့အ်သတ်ရ  ခြင်ား)

Macro-economic
Society

• Fraud, scams
(မသမ မ ှု့မ  ား၊   ညို့်ဖ  ားခြင်ား)

• Political unrest / protests / rioting / blockades
(န ်ုင်ငံအရားမတည်ပင မ်မ ှု့မ  ား/ဆနဒခပကန ို့ကွ်က်မ ှု့မ  ား/  
အဓ ကရ်ုဏ်ား/ပ တ်ဆ ်ု ို့မ ှု့မ  ား)

• Robbery, plundering, vandalism
( ်ုယက်ခြင်ား၊ အဓမမသ မ်ားခြင်ား၊ ဖ က်ဆှီားခြင်ား)

• Famine
(ငတ်မွတ်အြါင်ားပါားခြင်ား)

• Politicians promote a “non-payment” 
movement.
(န ်ုင်ငံအရားသမ ားမ  ားမ မအပားအြ ရ  ပ်ရ  ားမ ှု့က ်ု အ ားအပားခြင်ား)



Scenario Building

(အမဖခအမနအ ျားြန်တျီားဖခငျ်ား)

Activity 2. Build the scenario you must prepare for

(လိုပ်မဆ ငခ်ျက် ၂။ သငဖ်ပငဆ်ငရ်မည အ်မဖခအမနအ ျားတညမ်ဆ က်ပါ)

Based on the scenario analysis, you can build your own 2 -3 scenarios 

(အအခြအအနအ ားဆနာ်းစစ်မ ှု့အအပေါ်မူတညပ်ပှီား သငို့က် ်ုယ်တ ်ုငအ်အခြအအန ၂ ြ်ုမ ၃ ြ်ုအ ားဖနတ်ှီားပါ)

FULL 
LOCKDOW

N PARTIAL 
LOCKDOWN

4 months

PARTICAL
LOCKDOWN

2 months

Why are we doing this?

(ဘ အကက ငို့ဒ်ါက ်ု ်ုပ်ရတ ပါ  )

• Attempt to stop or slow down the chain of events

(အခဖစ်အပ က် ကွငာ်းဆက်မ  ားက ်ုရပ်ဆ ်ုငာ်းရန် (သ ်ု ို့) အ   ို့ြ ရန်

ကက ြုားပမ်ားအ ားထ်ုတ်ခြငာ်း)

• It all leads to deterioration in the liquidity (Liquidity = Survival)

(အငခွဖစ် ွယ်ခြငာ်း (အငခွဖစ် ွယ်ခြငာ်း = ဆက် က်ရ ငသ်နခ်ြငာ်း)  

အ ားပ က်စှီားဆံ်ုားရ ံားအစခြငာ်းက ်ုဦားတည်အစခြငာ်း)

• Scenario building is input for stress testing

(အအခြအအနအ ားဖနတ်ှီားခြငာ်းသည် စ တ်ဖ စည်ားမ က ်ု စမ်ားသပ်ရန်

အတွက်   ်ုအပ်အသ အရ ခဖစ်ခြငာ်း)

(အဖပည ်အ၀အသ ွျား

အလ ကန  ်သတဖ်ခင်ျား)
(တစ တတ်ပ ိုင်ျားသ 

ကန  ်သတဖ်ခင်ျား (၄လ)

(အနည်ျားအကျဉျားသ 

ကန  ်သတဖ်ခင်ျား (၂ လ)



Client Segmentation
(အသငျ်ားသ ျားမျ ျားအ ျားအိုပ်စိုပ ိုငျ်ားဖခ ျားသတမ်ှတဖ်ခငျ်ား)

• Helps to assess the possible scenarios of the clients’ repayment behaviour. 
(ဖြစ်န ိုငမ်ချရှ မသ အသငျ်ားသ ျားမျ ျား၏ဖပန်လညမ်ပျားဆပ်မ ှု့အမ အကျင အ်မဖခအမနမျ ျားအ ျားဆန်ျားစစ်န ိုငရ်န်အက အညဖီြစ်မစသည)်

• Bottom up approach: involve the loan officers to make a judgement of their clients and aggregate the 
results 

(မအ ကမ်ဖခမှအထကသ် ို  ချဉျားကပ်မ -မချျားမငအွရ ရှ မျ ျားက ိုပါ၀ငမ်စဖခငျ်ားဖြင ်သ တ ို  ၏အသငျ်ားသ ျားမျ ျားအ ျား၏အမဖခအမနက ိုသံိုျားသပ်က 

ရလ ဒမ်ျ ျားအ ျား စိုစညျ်ားရန)်

For Scenario Analysis:
(အမဖခအမနအ ျားဆန်ျားစစဖ်ခငျ်ားအတကွ်)

• Local and country circumstances and economy are drivers for this assessment for the ability to pay
(ခပညတွ်ငာ်း န ငို့် တ ်ုငာ်းခပည၏်အအခြအအနမ  ား န ငို့် စှီားပွ ားအရား တ ်ု ို့သညခ်ပန ်ညအ်ပားဆပ်န ်ုငစွ်မ်ားအ ား ဆနာ်းစစ်ြ က်အတွက် အမ ငာ်းန ငအ်နသညို့် အရ မ  ားခဖစ်သည)်

• Based on the sector of client
(အသငာ်းသ ား၏တညရ်  အနသညို့အ်အခြအအနအအပေါ်မ တညခ်ြငာ်း)



…….Client Segmentation
(အသငျ်ားသ ျားမျ ျားအ ျားအိုပ်စိုပ ိုငျ်ားဖခ ျားသတမှ်တဖ်ခငျ်ား)

• For example, (ဥပမ )

• Business as usual e.g. food shop

(ပံ်ုမ နခ်ဖစ်အနသညို့စ်ှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငနာ်း ဥပမ - အစ ားအစ အရ ငာ်းြ သညို့ဆ် ်ုင)်

• Increased business e.g. cleaning (soap), protection facilities (masks, gloves, screens, online)

(တ ်ုားတက်  အသ စှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငနာ်း ဥပမ -သန ို့ရ် ငာ်းအရား (ဆပ်ခပ )၊ က ကွယ်အရားပစစညာ်းမ  ား (masks၊  က်အ ပ်မ  ား၊ screens, online) 

• Decreased business (non food shops, barbers..)

(က ဆငာ်းသ ွားအသ စှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငနာ်း ဥပမ - (အစ ားအစ အရ ငာ်းြ ခြငာ်းမဟ်ုတ်အသ ဆ ်ုငမ်  ား၊ ဆပံငညှ်ပ်ဆ ်ုင)်

• Business stopped (tourism, import / export dependent, restaurants….)

(ရပ်ဆ သ ွားအသ စှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငနာ်း ဥပမ - (ြရှီားသ ွား ်ုပ်ငနာ်း၊ ပ ်ု ို့က်ုနသ်ငွာ်းက်ုနအ်အပေါ် မ ှီြ ်ုရခြငာ်း၊ စ ားအသ က်ဆ ်ုငမ်  ား)

• Business in a lock down area / situation

(တ ားခမစ်ဧရ ယ /အအခြအအနတွငရ်  အသ စှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငနာ်း)

• Availability and access to government support for particular businesses

(အစ ်ုားရ၏ပံို့ပ ်ုား၏ပံို့ပ ်ုားကူညှီမ အ ား  က်  မ်ားမ ှီပပှီားရရ  န ်ုငအ်သ စှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငနာ်းမ  ား)

• Availability of emergency relief from government for income stabilisation and household consumption (avoids client using up business capital for family consumption)

(၀ငအ်ငတွညပ်င မ်အရား န ငို့် အ မ်အထ ငစ််ုစ ား၀တ်အနအရားအတွက်အစ ်ုားရထံမ အအရားအပေါ်ကူညှီပံို့ပ ်ုားမ ရရ  ခြငာ်း (အသငာ်းသ ားမ စှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငနာ်းအငရွငာ်းက ်ု စ ားသံ်ုားရန်

အတွက်အသံ်ုားခပြုခြငာ်းမ အရ  ငရ်  ားအစသည)်

• Availability of other income (e.g. remittances)
(အခြ ား၀ငအ်ငမွ  ားရရ  န ်ုငမ် (ဥပမ - အင ွ  မ  ား)

What does this mean for the payment behaviour?
(၄ငာ်းသညခ်ပန ်ညအ်ပားဆပ်ခြငာ်းအခပြုအမူအတွက်ဘ အဓ ပပါယ်ရသ  )



How have you conducted client segmentation?

(အသငျ်ားသ ျားမျ ျားအ ျား အိုပ်စိုပ ိုငျ်ားဖခ ျားသတမှ်တဖ်ခငျ်ားက ို သငဘ်ယလ် ိုဖပြုံလိုပ်ပါသလွဲ)

Go to www.menti.com and use the code 20 95 11



…Client Segmentation
(အသငျ်ားသ ျားမျ ျားအ ျားအိုပ်စိုပ ိုငျ်ားဖခ ျားသတမ်ှတဖ်ခငျ်ား)

For each client segment, estimate:
(အသငာ်းသ ားအ်ုပ်စ်ုတစြ််ုစှီအတွက်၊ တွက်ြ က်ရမညို့အ်ရ မ  ားမ  )

• Total number of clients
(စိုစိုမပါငျ်ားအသငျ်ားသ ျားအမရအတကွ်)

• Amount of portfolio outstanding associated with that segment

(၄ငျ်ားအိုပ်စိုနငှ ဆ်က်စပ်မနသည ဖ်ပန်လညမ်က က်ခံရရှ မည မ်ချျားမငပွမ ဏစိုစိုမပါငျ်ား)

Use the table below to categorise clients in the different segments
(အသငျ်ားသ ျားမျ ျားအ ျားအိုပ်စိုမျ ျားသတမှ်တရ်န် မအ က်မြ ်ဖပပါဇယ ျားအ ျားအသံိုျားဖပြုံပါ)

(မပျားဆပ်လ ိုမသ ဆနဒ)

(ဖပန်လည်မပျားဆပ်န ိုင်မသ )



Scenario 1
(အမဖခအမန ၁)

Partial lock down
(တစ တ်တပ ်ုငာ်းကန ို့သ်တ်ပ တ်ဆ ်ု ို့ခြငာ်း)

• Improvement of the situation after 3 months, gradual increase in business over another 3 months
(၃ အကက တွငအ်အခြအအနတ ်ုားတက်  ခြငာ်း၊ အန က် ၃ အကက တွင် ်ုပ်ငနာ်းတအခဖားအခဖားတ ်ုားတက်  ခြငာ်း)

• Based on the portfolio analysis of the clients:

(အသငျ်ားသ ျားမျ ျား၏ Portfolio အ ျားဆန်ျားစစခ်ျကအ်မပေါ်အမဖခခ၍ံ)

• 30% of the clients have business as usual
(၃၀% အသ အသငာ်းသ ားမ  ားတွင် ပံ်ုမ နစ်ှီားပ ွားအရား ်ုပ်ငနာ်းရ  ခြငာ်း)

• 20% have increased business

(၂၀% မ  ်ုပ်ငနာ်းမ  ားတ ်ုားတက်  ခြငာ်း)

• 30% have decreased business by on an average 50%, but given their buffer expectation is 15% down

(၃၀% မ စှီားပ ွားအရား ်ုပ်ငနာ်းမ  ား၊ ပ မာ်းမ ၅၀% အ   ို့နညာ်းသ ွားခြငာ်း၊ သ ်ု ို့အသ ်သတူ ်ု ို့အတွကအ်မ  ်မ နာ်းြ က်မ  ၁၅% န မို့က် ခြငာ်း)

• 20% have no business anymore, 80% down, 10% go bankrupt

(၂၀% တွငစ်ှီားပ ွားအရား ်ုပ်ငနာ်း ံ်ုား၀မရ  အတ ို့ခြငာ်း၊ ၈၀% က ဆငာ်းသ ွားခြငာ်း၊ ၁၀% အဒဝါ ှီြရံခြငာ်း)



Partly and later full lock down/curfew

(တစ တတ်ပ ိုငျ်ားနငှ  မ်န က်ပ ိုငျ်ားတွငအ်ဖပည အ်၀ပ တဆ် ို  ဖခငျ်ား/အဖပငမ်ထွက်ရအမ န  ်ထိုတဖ်ပန်ဖခငျ်ား)

• Improvement of the situation after 6 months, gradual increase in business over another 3 months
(၆လအကက တငွအ်မဖခအမနတ ိုျားတက်လ ဖခငျ်ား၊ မန က် ၃ လအကက တငွ်လိုပ်ငန်ျားတမဖြျားမဖြျားတ ိုျားတက်လ ဖခငျ်ား)

• Based on the portfolio analysis of the clients:

(အသငာ်းသ ားမ  ား၏ Portfolio အ ားဆနာ်းစစ်ြ က်အအပေါ်အအခြြံ၍)

• 20% of the clients have business as usual

(၂၀% အသ အသငာ်းသ ားမ  ားတွင် ပံ်ုမ နစ်ှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငနာ်းရ  ခြငာ်း)

• 10% have increased business

(၁၀% တွငစ်ှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငနာ်းတ ်ုားတက်  ခြငာ်း)

• 50% have decreased business by on an average 50%, buffer to be ignored
(၅၀% မ စှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငနာ်းမ  ား၊ ပ မ်ားမ ၅၀% အ   ို့နညာ်းသ ွားခြငာ်း၊ သ ်ု ို့အသ ်သတူ ်ု ို့အတွက်က ကွယ်ထ ားြ က်အ ား  စ ် ြုရ ှု့ရခြငာ်း)

• 20% have no business anymore, go bankrupt

(၂၀% တွငစ်ှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငနာ်း ံ်ုား၀မရ  အတ ို့ခြငာ်း၊ အဒဝါ ှီြံရခြငာ်း)

• No renewal of loan
(အြ ားအငအွသစ်ထ်ုတ်အပားမ မရ  ခြငာ်း)

• Overdraft facility has to be repaid
(အပ ်ုထ်ုတ်အပားထ ားအသ ၀နအ်ဆ ငမ် မ  ားအ ားခပနအ်ပားရမည)်

• Excess saving will be withdrawn to the full extent

(ပ ်ုအနအသ စ်ုအငမွ  ားအ ား အခပညို့အ်၀ထ်ုတ်ယူရမည)်

Scenario 2

(အမဖခအမန ၂)



Liquidity Assessment: 
Key for Business Continuity

(မငဖွြစ်လယွမ် ှု့အ ျားဆန်ျားစစ်ဖခငျ်ား - လိုပ်ငန်ျားဆကလ်ကလ်ည်ပတရ်န်အတကွအ်ဓ ကမသ  ချက)်



Liquidity Assessment

(မငဖွြစလ်ယွမ် ှု့အ ျားဆန်ျားစစဖ်ခငျ်ား)

Maintaining a sufficient level of liquidity is THE key factor for business continuity

( ံ်ုအ  က်အသ အငခွဖစ် ွယ်မ ှု့အအခြအအနအ ားထ နာ်းသ မ်ားခြငာ်းသည် ်ုပ်ငနာ်းဆက် က် ညပ်တ်ရနအ်တွက်အဓ ကအသ ို့ြ က်ခဖစ်သည)်

The three scenarios analysis described earlier will have financial consequences:
(အရ ှု့တွငအ်ဆာွးအနာွးြ ို့အသ အအခြအအနမ  ားအ ားဆနာ်းစစြ် က်မ  ားတွင် အငအွကကားဆ ်ုငရ် အက  ြုားဆက်မ  ားရ  သည)်

Rising PaR
Liquidity
Problems

Solvency
Problems

Breaching 
Covenants/Reg

Bankruptcy

1 2 3 4 5

Scenario analysis must help us understand the impact on ------- meaning stress testing

(အမဖခအမနအ ျားသံိုျားသပ်ဖခငျ်ားသည် ...............အမပေါ်သက်မရ က်မ ှု့အ ျားန ျားလညမ်စရန်က ညမီပျားပပီျား၊ ဆ ိုလ ိုသညမှ် စ တြ် စညျ်ားမ ှု့အ ျားစမ်ျားသပ်ဖခငျ်ားဖြစသ်ည)်

(PaR တက်လ ဖခငျ်ား)     (မငဖွြစ်လွယ်ဖခငျ်ားဖပသန မျ ျား)   (အမ ကျားဖပန်ဆပ်ရန်ဖပသန မျ ျား)   (ကတ က၀တမ်ျ ျားြျက်ဖခငျ်ား)   (ဘဏ်ပ တသ် မ်ျားရဖခငျ်ား)



Stress Testing
(စ တြ် စညျ်ားမ ှု့အ ျားစမ်ျားသပ်ဖခငျ်ား)

• Used to test the resilience of the FI against the different adverse financial scenarios  
(မငမွကကျားအြွွဲှု့အစညျ်ားအမနဖြင ်ကွွဲဖပ ျားဖခ ျားန ျားမသ မငမွကကျားအမဖခအမနမျ ျားအမပေါ် ခံန ိုငရ်ညရှ် ဖခငျ်ားအ ျားစမ်ျားသပ်ရန်အသံိုျားဖပြုံဖခငျ်ား)

• E.g. PAR goes up to x% --- fraud goes up by y% --- what does that mean to the liquidity over time

(ဥပမ PAR မ x% အထ တက်ပပှီား........မသမ မ y% တက်ပါက၊ယငာ်းက  အငခွဖစ ်ွယ်မ ှု့အတွက်မညသ်ညို့အ်ဓ ပပါယ်ရပါသ  )

• For this, we use the Liquidity Gap Report

(ထ ်ုအတွက် အငခွဖစ် ွယ်မ ှု့ကွ ဟြ က်အစှီရငြ်ံစ အ ားအသံ်ုားခပြုသည)်

• A tool to simulate various scenarios to see the effect on the liquidity and liquidity gap over time
(အအခြအအနအမ  ြုားမ  ြုားတွင် အငခွဖစ် ွယ်မ ှု့အအပေါ်သက်အရ က်ခြငာ်း န ငို့် အငခွဖစ် ွယ်မ ှု့ဟ ကွက်မ  ားအ ားအဖ ်ခပသညို့် နညာ်းက ရ ယ တစ်မ  ြုား)

• Report is a tool 
(အစှီရငြံ်စ သညအ်အ က်အဖ ်ခပပါတ ်ု ို့အတွက်က ရ ယ တစ်မ  ြုားခဖစ်ခြငာ်း)

• To simulate the various scenarios
(ကွ ခပ ားအသ အအခြအအနအမ  ြုားမ  ြုားအ ားမ နာ်းဆရန)်

• To see the effect on the liquidity, and
(အငခွဖစ် ွယ်ခြငာ်းအအပေါ်သက်အရ က်မ ှု့အ ားကကညို့ရ်န)်

• The liquidity gap over time
(က  အ  ်ုက်အငခွဖစ် ွယ်မ ှု့ စ်ဟ ြ က်မ  ား)



…… Stress Testing
(စ တြ် စညျ်ားမ ှု့အ ျားစမ်ျားသပ်ဖခငျ်ား)

• By changing variables in the gap report --- based on the (scenario) analyses --- the effect of liquidity and the 

liquidity gap can be analysed.

(အအခြအအနအ ားသံ်ုားသပ်ခြငာ်းအအပေါ်တွငအ်အခြြံ၍အစှီရငြ်ံစ တွင် က နာ်းရ ငမ်  ားက ်ုအခပ ငာ်း    ်ုက်ခြငာ်းခဖငို့် အငခွဖစ် ွယ်မ ှု့၏ သက်အရ က်ခြငာ်းန ငို့်

အငခွဖစ် ွယ်မ ှု့ စ်ဟ ြ က်မ  ားအ ားဆနာ်းစစ်န ်ုငသ်ည)်

• Measures must be taken to reduce the gap to an acceptable level
(ကွ ဟြ က်မ  ားက ်ု  က်ြံန ်ုငအ်သ အဆငို့အ်ထ အ   ို့ြ ရနအ်တွက်သတ်မ တ်ြ က်မ  ားရ  ရမည)်

• Measures may include, for example:
(သတ်မ တ်ြ က်မ  ားတွင် ပါ၀ငန် ်ုငသ်ညမ်  ားမ  - ဥပမ အ ားခဖငို့)်

• Reducing the expenses
(က်ုနက် စရ တ်မ  ားအ   ို့ြ ခြငာ်း)

• Postponing investments
(ရငာ်းန ှီားခမှပ်န ခံြငာ်းမ  ားအရ ှု့ဆ ်ုငာ်းခြငာ်း)

• Increasing inflow, e.g. by getting support / grants / loans from international lenders and NGO’s
(၀ငအ်ငတွ ်ုားအစခြငာ်း ဥပမ -န ်ုငင်တံက အြ ားင  ားသူမ  ားန ငို့်NGO မ  ားထံမ အကူအညှီ/အထ က်ပံို့အငမွ  ား/အြ ားအငမွ  ားရယူခြငာ်း)



Liquidity Gap Report

(မငဖွြစလ်ယွမ် ှု့က ွဟချကအ်စရီငခ်စံ )

Gap report – monthly time buckets - Based on balance sheet - Asset –liability gap

(ဟ ကွက်မ  ားအ ားအစှီရငြ်ခံြငာ်း- စဉ်အ  ်ုက်စ တ်ပ ်ုငာ်းခြငာ်း- က်က နရ် ငာ်းတမာ်းအအပေါ်မတူညအ်သ ရပ ်ုငြ်ငွ ို့မ်  ား န ငို့် အပားရနရ်  ခြငာ်းကွ ဟြ က်မ  ား)

Assets ≤  1 month 1 month 2 months 3 months 4 months 5 months 6 months
6 months to 
12 months

> 1 year,  <2 
years

>2 years, 
 >3 years

No maturity Total

Cash and banks -

Savings deposits with banks -

Term deposits with Fin. Inst. -

Client loans -

Interest receivable

Other current assets -

Tangible and intangible fixed assets -

Long term investments -

Total assets - - - - - - - - - - - -

Liabilities and equity

Guarantee savings/mandatory deposits - - - - - - - - -

Voluntary savings -

Term Deposits/Savings Plans -

Overdraft facilities -

Short term borrowing -

Medium / long term borrowing -

Interest payable

Tax payable -

Allocation of credit funds

Equity / share capital -

Retained income - -

Total liabilities and equity - - - - - - - - - -

Asset-liability gap - - - - - - - - - - - -

Maturity gap as percentage of equity

Cumulative gap

Cumulative gap as % of equity



Possible Ingredients for Stress Testing
(စ တြ် စညျ်ားမ ှု့အ ျားစမ်ျားသပ်ရန်အတကွဖ်ြစန် ိုငမ်ချရှ မသ ပါ၀ငသ်ည ်အရ မျ ျား)

Increase in non-repayment by clients
(အသငာ်းသ ားမ  ား၏ အပားဆပ်ရနပ် က်ကွက်ခြငာ်းမ  ား မ  ားခပ ား  ခြငာ်း)

Non-availability of staff
(၀နထ်မ်ားမ  ားမရရ  ခြငာ်း)

Lock down situations
(ကန ို့သ်တ်ပ တ်ဆ ်ု ို့မ ှု့အအခြအအနမ  ား)

Political measures
(န ်ုငင်အံရားရ သတ်မ တ်ြ က်မ  ား)

Withdrawal voluntary savings
(ဆနဒအအ   က်စ်ုအငအွ ားခပန ်ညထ််ုတ်ယူခြငာ်း)

Depreciation of currency
(အငတွနဖ် ်ုားအ   ို့က ခြငာ်း)

Non renewal/ withdrawal of funding
(အငအွရငာ်းအခမစ်သက်တမ်ားတ ်ုားခြငာ်း/ထ်ုတ်ယူမ မရ  ခြငာ်း)

Intermittent service of outsourcers/ suppliers
(ခပငပ်အရငာ်းအခမစ်မ  ား/ခဖန ို့ခ်ဖြူားသူမ  ား၏၀နအ်ဆ ငမ် ှု့မ  ားရပ်ဆ ခြငာ်း)



1. Normal
(ပံ်ုမ န)်

2. Scenario 1:
(အအခြအအန ၁)

• Repayment down 5% 1st month, 10% down the next months

(ပထမ တွငခ်ပန ်ည်အပားဆပ်ခြငာ်း ၅% သ ်ု ို့အ   ို့က ၊ အန င ်မ  ားတွင် ၁၀% အ   ို့က   ခြငာ်း)

• Overdraft facilities are partly drawn down in the 2nd and 3rd month
(ဒ်ုတ ယ န ငို့် တတ ယ တွင် အပ ်ုထ်ုတ်အပားအသ ၀နအ်ဆ ငမ် ှု့မ  ား တစ တ်တပ ်ုငာ်းအ   ို့က ခြငာ်း)

• Voluntary savings are withdrawn in the 1st month
(ဆနဒအအ   က်စ်ုအငမွ  ားအ ား ပထမ တွငပ်ငထ််ုတ်ယူကကခြငာ်း)

3. Scenario 2, idem but with measures taken:

(အအခြအအန ၂၊ တူညှီအသ ် ည်ား သတ်မ တ်ြ က်မ  ားြ မ တ်ထ ားသည်)

• Slow down of disbursements
(အြ ားအငထွ်ုတ်အြ ားမ ှု့မ  ားအ   ို့ြ ခြငာ်း)

• Tax deferral - 6 months

(အြွနဆ် ်ုငာ်းငြွံငို့် - ၆ )

• Capital injection from the government/ funder

(အစ ်ုားရ/အငအွရငာ်းအခမစ်အပားသူထံမ အငရွငာ်းထပ်မံခဖညို့်တငာ်းခြငာ်း)

Three Simplified Stress Testing Scenarios
(ြ စညျ်ားမ ှု့အ ျားစမ်ျားသပ်မသ ရ ို ျားရှငျ်ားသည ်အမဖခအမန ၃ ခို)



Contingency Planning

(အမရျားမပေါ်လျ ထ ျားချက်)



Contingency Planning: Financial

(အမရျားမပေါ်လျ ထ ျားချက် - မငမွကကျားဆ ိုငရ် )

Expenses down, investments down, inflows up

(က်ုနက် စရ တ်အ   ို့ြ ၊အရငာ်းအန ှီားအ   ို့ြ ၊ အငအွ၀င် တ ်ုားခမှငို့)်

• Stopping new disbursements…? But…Agri!

(အြ ားအငအွသစ်ထ်ုတ်အြ ားခြငာ်းမ  ားရပ်ဆ ်ုငာ်းခြငာ်း……သ ်ု ို့အသ ် စ ်ုက်ပ  ြုားအရား!)

• Delaying payments – asking for changing timelines

(ခပန ်ညအ်ပားဆပ်ခြငာ်းမ  ားကကန ို့က်က ခြငာ်း - အြ  နက်  အခပ ငာ်း  ရနအ်တ ငာ်းဆ ်ုခြငာ်း)

• Consider lowering salaries for a short duration

(က  တ ်ု စ မ  ားအ   ို့ြ ရနစ်ဉ်ားစ ားခြငာ်း)

• Capital spending is postponed

(မတညအ်ငရွငာ်းအသံ်ုားြ ခြငာ်းက ်ု အရ ှု့ဆ ်ုငာ်းခြငာ်း)

• Vacancies are not filled

( စ် ပ်အနရ မ  ားက ်ု မခဖညို့ဆ်ညာ်းခြငာ်း)

• Sale of illiquid assets, but…may take time

(အငခွဖစ်မ ွယ်အသ ပစစညာ်းမ  ားအရ ငာ်းြ ခြငာ်း။သ ်ု ို့အသ ် အြ  နက်က ခမငို့န် ်ုင)်

• Don't forget to allow for any (permitted) savings withdrawals (voluntary savings)

(ြွငို့ခ်ပြုသညို့)် မညသ်ညို့စ််ုအငွ (ဆနဒအအ   က်စ်ုအင)ွ ထ်ုတ်ယူခြငာ်းက ်ုမဆ ်ု ြွငို့အ်ပားရန် မအမို့ပါန ငို့)်



Contingency Planning: Non-Financial

(အမရျားမပေါ်လျ ျားထ ျားချက် - မငမွကကျားမဟိုတမ်သ )

• Clear communication to all stakeholders is key, use different channels (SMS, USSD, WhatsApp)

(အက ံြုား၀ငပ်တ်သက်သမူ  ားအ ား ံ်ုားအ ားရ ငာ်း ငာ်းစွ အခပ ဆ ်ုဆက်သယွ်အရားသည် အဓ ကက သည်၊ အမ  ြုားမ  ြုားအသ နည်ား မ်ားမ  ား

အ ားအသံ်ုားခပြုပါ။ (SMS, USSD, WhatsApp)

• Lobby together in a joint effort with National Microfinance Associations towards

(န ်ုငင်၏ံအအသားစ ားအငအွရားအကကားအရားအစည်ားအရံ်ု ားန ငို့် ပူားအပါငာ်းက စည်ားရံ်ု ားပါ)

• Government
(အစ ်ုားရ)

• Donor agencies

(အ  ရ ငအ်အဂ္ ငစ်ှီမ  ား)

• Investors / funders

(ရငာ်းန ှီားခမှပ်န သံမူ  ား/ အငအွကကားပံို့ပ ်ုားသမူ  ား)

• Health measures / A-B teams / working home

(က နာ်းမ အရားဆ ်ုငရ် သတ်မ တ်ြ က်မ  ား/ A-B အဖွ ှု့/ အနအ မ်မ အ ်ုပ် ်ုပ်ခြငာ်း)

• Think out of the box

(အဘ ငအ်ခပငဘ်က်မ အတွားအြေါ်စဉ်ားစ ားပါ)



Changes to Processes

(လိုပ်ငန်ျားစဉမျ ျားသ ို  မဖပ ငျ်ားလွဲဖခငျ်ား)

၁။အချ ြုံ ှု့မသ လိုပ်ငန်ျားစဉမျ ျား

အ ျားရပ်ဆ ိုငျ်ားပါ

( ူသစ်စ်ုအဆ ငာ်းခြငာ်း၊ အြ ားအငအွသစ်
ထ်ုတ်အြ ားခြငာ်းမ  ား န ငို့် သငတ်နာ်းမ  ား)

ြရှီားသွ ားခြငာ်း/ အဖွ ှု့  ်ုက်အစညာ်းအအဝားမ  ား

၂။လိုပ်ငန်ျားစဉမျ ျား၏ တငျ်ားကျပ်မ ှု့မျ ျားက ို

မဖြမလ   ပါ

၃။ အချ ြုံ ှု့မသ လိုပ်ငန်ျားစဉမျ ျား

အ ျားတ ိုျားချွဲှု့ပါ

(ဖ်ုနာ်းခဖငို့ကွ်ပ်က ခြငာ်း၊ ပါ၀ငက်ကသူမ  ားအ ားဆက်သွယ်ခြငာ်း)

၄။လိုပ်ငန်ျားစဉ၊ ၀န်မဆ ငမ် ၊

နညျ်ားလမ်ျား/မီဒယီ 

အသစ်မျ ျားစတငပ်ါ

(အ မ်မ အ ်ုပ် ်ုပ်ခြငာ်း၊

မ ်ုဘ ်ုငာ်းခဖငို့အ်ပားအြ ခြငာ်းမ  ား၊

SMS, WhatApps, 

အအရားအပေါ်အြ ားအငမွ  ား)

(ဥပမ မျ ျားသ ဖြစသ်ည)်



Remember also…
(အဖခ ျားသတ ဖပြုံရန်)Clients in need: 

(အသငာ်းသ ားမ  ား  ်ုအပ်အသ )

• Restructuring

(အပားဆပ်ြ  နခ်ပန ်ညအ်ခပ ငာ်း  ခြငာ်း)

• Emergency loans

(အအရားအပေါ်အြ ားအငမွ  ား)

• Agricultural sector and value chain effects

(စ ်ုက်ပ  ြုားအရားကဏ္ဍန ငို့တ်နဖ် ်ုားထပ်အပါငာ်းခြငာ်းသက်အရ က်မ ှု့မ  ား)

Staff:

(၀နထ်မာ်းမ  ား)

• Extra payment to keep them motivated

(သတူ ်ု ို့အ ားစ တ်ဓ တ်ြနွအ် ားတက် ကအစသညို့အ်ပ ်ုထပ်အဆ ငာ်းအပားအြ မ ှု့မ  ား)

You need them, but they need you too!

(သငသ်တူ ်ု ို့က ်ု  ်ုအပ်သည် သ ်ု ို့အသ ် သတူ ်ု ို့သည ်ညာ်းသငို့က် ်ု  ်ုအပ်ကကသည)် 

Same with funders!

(အငအွကကားပံို့ပ ်ုားကကသမူ  ား ညာ်း ထ ်ု ို့အတူခဖစသ်ည)်



(မများခွန်ျားနငှ အ်မဖြမျ ျား)



About RIFF-SEA
(RIFF-SEA အမကက ငျ်ား)

Responsible Inclusive Finance Facility for Southeast Asia (RIFF-SEA)
(အအရ ှု့အတ ငအ် ရ အတွက်တ ၀နယ်ူမ ရ  အသ ပပှီားပပှီားခပညို့်စံ်ုသညို့်အငအွကကား၀နအ်ဆ ငမ် (RIFF-SEA)

The RIFF-SEA offers the following trainings: 
(RIFF-SEA မ အအ က်အဖ ်ခပပါသငတ်နာ်းမ  ားအ ားပံို့ပ ်ုားအပားသည်)

• Responsible Inclusive Finance Training 

(တ ၀နယ်ူမ ရ  အသ ပပှီားပပှီားခပညို့်စံ်ုသညို့်အငအွကကား၀နအ်ဆ ငမ် သငတ်နာ်း)

• Smart Assessor Training

(SMART ဆနာ်းစစ်သခူဖစ်သငတ်နာ်း)

• SPI4 Auditor Training 
(SPI4 စ ရငာ်းစစ်သမူ  ားအတွက်သငတ်နာ်း)

• Training TA providers on client protection or SPM

(အသငာ်းသ ားမ  ားအ ားက ကွယ်အစ ငို့အ်ရ  က်ခြငာ်း (သ ်ု ို့) SPM အ ားနည်ားပည အကူအညှီပံို့ပ ်ုားအပားသမူ  ား အတွက်သငတ်နာ်း)



The RIFF-SEA provides co-financing to financial institutions for the following activities: 
(RIFF-SEA မ အငအွကကားအဖွ ှု့အစည်ားမ  ားအ ား အအ က်အဖ ်ခပပါ  ပ်ရ  ားမ ှု့မ  ားအတွက် အငအွကကားမ အဝက ြံအပားသည်)

• SPI4 assessment plus additional support

(SPI4 ဆနာ်းစစခ်ြငာ်းန ငို့ထ်ပ်အဆ ငာ်းပံို့ပ ်ုားမ ှု့မ  ား)

• Client protection assessment 
(အသငာ်းသ ားမ  ားအ ားက ကွယ်အပားခြငာ်းဆ ်ုငရ် ဆနာ်းစစမ် )

• Digital readiness assessment

(ဒစဂ်္ စတ်ယ်အ ားအသငို့ခ်ဖစခ်ြငာ်းအ ားဆနာ်းစစမ် )

• Upgrade project 

(စှီမြံ က်မ  ားအဆငို့ခ်မှငို့ခ်ြငာ်း)

• Specialized training on an aspect of SPM of the MFI’s choosing

(MFI ၏အရွားြ ယ်မ ှု့ ခဖစအ်သ SPM ၏ကဏ္ဍအအပေါ်အထာူးခပြုသငတ်နာ်းအပားခြငာ်း)

• Smart certification and/or social rating
(Smart Certification န ငို့/်(သ ်ု ို့) (social rating)  ူမ ှု့အရားပ ်ုငာ်းဆ ်ုငရ် အက ခဖတ်ခြငာ်း)

…..About RIFF-SEA
(RIFF-SEA အမကက ငျ်ား)



During the COVID-19 crisis, RIFF-SEA has modified its protocols to better assist financial service providers: 
(RIFF-SEA မ အငအွကကား၀နအ်ဆ ငမ် အပားသမူ  ားအ ား ပ ်ုမ ်ုအက ငာ်းမနွအ်သ အကအူညှီမ  ားက ်ုCOVID-19 က  အတွငာ်း အပားအပ်ရန်
၄ငာ်း၏ ်ုပ်ငနာ်းစဉ်မ  ားက ်ု ခပြုခပငအ်ခပ ငာ်း  ထ ားသည။်)

• A simplified application form is online
(ရ ်ု ားရ ငာ်းအသ အ   က်   အ ားအွန ် ်ုငာ်းတွငရ်ရ  န ်ုငသ်ည)်

• Applications can be reviewed biweekly instead of quarterly.

(အ   က်   မ  ားအ ားသံ်ုား တစ်ကက မ်အစ ား၊ န စ်ပတ်တစ်ြါသံ်ုားသပ်သည)်

• Up to 80% of the project costs can be co-financed up to a maximum of $18,000. 
(၈၀% အသ စှီမြံ က်၏က်ုနက် စရ တ်မ  ားက ်ုအမ  ားဆံ်ုားပမ ဏ $18,000 အထ ပာူးအပါငာ်းအငအွကကားက ြအံပားသည)်

• Topics that can be covered have been expanded to include more COVID-related issues. 

(ပ ်ု ို့ြ န ်ုငအ်သ သငြ်နာ်းစ မ  ားအ ား COVID-19 န ငို့ပ်တ်သက်အသ က စစရပ်မ  ားမ  ားပါ၀ငအ်အ ငတ် ်ုားြ  ှု့ထ ားသည)် 

http://sptf.info/resources/riff-sea

…..About RIFF-SEA
(RIFF-SEA အမကက ငျ်ား)




