Before we get started
(ကျွနပ
််ု ်တမစတင်
်ု ို့
မှီ)

Muting yourself

(မမဘက်မအသံအ ား အခြ ားသူမ ားမကက ားအအ င်ပတ်ထ ားခြင်ား)

• All participants have been muted upon joining.

(မမဘက်မအသံအ ားစတင်ပါ၀င်သညို့အ
် ြ န်မစ၍ အခြ ားသူမ ားမကက ားအအ င်ပတ်ထ ားပါသည်)

• To unmute, click the red microphone icon to the right of your name.

(အခြ ားသူမ ားကက ားအအ င်အစရန်အတွက် သငအ
်ို့ မည်၏ည ဘက်အထ ငရ
်ို့ အနှီအရ င်မက
်ု ်ြရ်ု ဖန
်ု ား် ပံစ
်ု အ
ံ

ားအ ားနပ်ပါ)

• When you’re not speaking, please keep yourself on mute to minimize background noise.
(သင်အခပ ဆမ
်ု အနသညို့အ
် ြ န်တွင ် သင၏
ံ သံဆည
ူ အ
ံ နမှု့အ ား အ
ို့် အန က်ြအ

န
ို့ ည်ားအစရန်အတွက် ပတ်ထ ားအပားပါ)

Chat your questions

(သင်၏အမားြွနား် မ ားအ ား စ ရ်ု က်၍အမားခမန်ားပါ)

• The chat box is located on the bottom right side of your screen.

(သင်စ ရ်ု က်၍အမားခမန်ားနင
်ု အ
် သ အနရ သည် သငက
် ပါသည်)
ို့် ွနခ် ပြူတ မ က်န ခပင်၏ အအ က်အခြည ဘက်အထ ငတ
ို့် ွငရ

• You can send your comments and questions to everyone or send them directly to Social Performance Task
Force.
(သင်၏မှတခ
် ျက်မျ ျားနှငမ
် များခွန်ျားမျ ျားကို အ ား

ံ်ုားထံ (သမဟ်ု
်ု ို့ တ)် Social Performance Task Force ထံတ်ုက်ရ်ု က်အပားပန
်ု ို့ င
်ု ပ
် ါသည်)

Liquidity Risk Management During COVID-19
(COVID-19 က လတွင ် မငွဖြစ်လွယ်မှု့ဆင
ို ရ
် ဆံျားို ရံ ျားနင
ို မ
် ချအ ျားစီမံခန်ခွွဲဖခင်ျား)

26 May 2020

Name: Nitin MADAN
(အမည် - နစ်တင် မဒ်ဒန်)
Organization: Independent
(အဖွှု့အစည်ား - တသှီားပ်ုဂ္ဂ )

Title: Financial Inclusion Specialist, also SPTF RIFF-SEA Regional Support Advisor
(ရ ထူား - အ ားံ်ု စံအ
်ု ငွအကကားကဏ္ဍအထူားကျွမား် က င်သ၊ူ SPTF RIFF-SEA ၏အဒသဆင
်ု ရ
် အကကံအပား)
• 17+ years in microfinance/financial inclusion (operations & consulting)
(အအသားစ ားအငွအရားအကကားအရား/အ ားံ်ု စံအ
်ု ငွအကကားပါ၀င်မကဏ္ဍ ( ပ
်ု ်ငန်ားပင
်ု ား် နင ို့် အကကံအပား) တွင ် ၁၇ နစ်အက )်
• Certified lead assessor and trainer for the Smart Campaign
(Smart Campaign ၏ အသအမတ်ခပြု ဦားအဆ င်ဆန်ားစစ်သန
ူ င ို့် သင်တန်ားဆရ )
• Qualified social auditor for CERISE’s SPI4 tool
(CERISE’s SPI4 နည်ားန အတွကအ
် သအမတ်ခပြု မ
ူ ှု့အရားကဏ္ဍဆန်ားစစ်သ)ူ
• Cambodia, China, Ghana, India, Myanmar, Pakistan, Philippines, Sri Lanka
(ကအမဘ ဒှီားယ ား၊ တရ်ုတ၊် ဂ္ါန ၊ အန္ဒယနင
်ု င
် ၊ံ ခမန်မ ၊ ပါကစစတန်၊ ဖ စ်ပင
်ု ၊် သှီရ
•

က် )

Email: madannitin@gmail.com
Working in SEA since 2012 on financial inclusion – Trainings, assessments, ratings, certifications, research, technical assistance/advisory
Phone: +855 92 917 385

(အ ားံ်ု စံပ
်ု ါ၀င်အသ အငွအကကားကဏ္ဍတွင ် ၂၀၁၂ မစတင်ပပှီား SEA အတွက် သင်တန်ားမ ား၊ ဆန်ားစစ်ခြင်ားမ ား၊ အဆငသ
ို့် တ်မတ်ခြင်ားမ ား၊ သ်ုအတသန၊ နည်ားပည အကူအညှီ/
အကကံအပားခြင်ားတ်ု ို့ ပ
်ု ်ကင
်ု ြ
် )ို့
• Based in Cambodia
( က်ရကအမဘ ဒှီားယ ားတွငအ
် အခြစက
်ု )်

Would like to acknowledge Hans Hekkenberg of Risktensive Management for his time and contribution to the material development

What will we be discussing
(ကျွန်ပ
ို ်တမဆွ
ို
ျားမနွျားမည်အရ မျ ျား)

1.

COVID-19 and
Risks

(COVID-19 နင ်ို့ ဆံား်ု ရားံ နင
်ု အ
် ြ မ ား)

3.
(

်ုပ်ငန်ားဆက်

Liquidity Assessment:
Key for Business
Continuity

က်

ည်ပတ်မှု့တွင ်

အဓကက သညို့် အငွခဖစ်

ွယ်မှု့အ ား ဆန်ားစစ်ခြင်ား)

2.

Scenario Planning to
Ensure Business
Continuity

( ်ုပ်ငန်ားဆက် က် ည်ပတ်မှု့က်ု အသြ
အစမညို့် အအခြအအနအ ား
ထ ားခြင်ား)

4.

Contingency
Planning

(အအရားအပေါ်ကစစရပ်မ ားအတွက်
ထ ားခြင်ား)

COVID-19 and Risks:
Impacting Business Continuity
(COVID-19 နှင ် ဆံျားို ရံျားနင
ို မ
် ချမျ ျား - လိုပ်ငန်ျားဆက်လက်လည်ပတ်မှု့အ ျားသက်မရ က်မစဖခင်ျား)

We have seen epidemics before…why is this one different?
(ကပ်မရ ဂါမျ ျားကိုယခင်ကမတွှု့ ကကံြုံြျားမသ ်လည်ျား......ဒီတစ်ခိုနင
ှ ဘ
် ကွ ဖခ ျားပါသလွဲ)

• Global crisis, not limited to one country
(တစ်ကမဘ

ံ်ုား၏ခပသန ခဖစ်ပပှီား နင
်ု င
် တ
ံ စ်နင
်ု င
် တ
ံ ည်ားက်ုကနသ
် ို့ တ်ထ ားခြင်ားမဟ်ုတ်)

• Big difference with SARS outbreak in 2003:
(၂၀၀၃ ြ်ုနစ်တွငခ် ဖစ်ပွ ားြအ
ို့ သ SARS အရ ဂ္ါခဖစ်ပွ ားမှု့ နငအ
ို့်

ွနက
် ွခပ ားသည်)

• SARS: 8,500 cases, 900 deaths, 32 countries
(SARS: ကူားစက်ြရ
ံ မ ၈၅၀၀၊ အသဆံား်ု မ ၉၀၀၊ နင
်ု င
် အ
ံ ပါင်ား ၃၂ နင
်ု င
် )ံ

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

(COVID-19: ကူားစက်ြရ
ံ မ >၅ သန်ား၊ အသဆံား်ု မ >၃၀၀,၀၀၀ ဦား၊ နင
်ု င
် အ
ံ ား

ံ်ုား နှီားပါားကူားစက်ြရ
ံ ) (17/May/2020)

….We have seen epidemics before…why is this one different?
(ကပ်အရ ဂ္ါမ ားက်ုယြင်ကအတွှု့ ကကံြုဖူားအသ ်

ည်ား......ဒှီတစ်ြ်ုနငဘ
်ို့ ကွ ခြ ားပါသ

• Economy very different now:
(ယြ်ုစှီားပွ ားအရားအအခြအအနမ အ

ွနက
် ွ ခြ ားသည်)

• International travel increased
(နင
်ု င
် တ
ံ က ြရှီားသွ ား

မမ ားတ်ုား

ခြင်ား)

• Economy of China much bigger
(တရ်ုတ်နင
်ု င
် ၏
ံ စှီားပွ ားအရားကဏ္ဍအ

ွနအ
် တ ငတ
ို့် င်ား

ခြင်ား)

• Much more international trade
(နင
်ု င
် တ
ံ က က်ုနသ
် ွယ်အရား

်ုပ်ငန်ားမ ားပ်ုမ်ုမ ားခပ ား

ခြင်ား)

• Interdependency in the value chain –the weakest link
(တန်ဖ်ုားမ ားထပ်တ်ုားအခပ င်ား

ခြင်ားတွငတ
် စ်ြ်ုနငတ
်ို့ စ်ြ်ုအမှီသဟခပြုအနရခြင်ား - အ ားအနည်ားဆံ်ုားဆက်သွယ်မ)

)

Impact on microfinance

Worldwide impact

(အမသျားစ ျားမငွမကကျားလိုပ်ငန်ျားအမပေါ်သက်မရ က်မှု့)

(ကမဘ တဝှမ်ျားသက်မရ က်မှု့)

•
•
•

ပ်၊ အ

ည်အပတ်/ြရှီားသွ ား

်ုပ်ငန်ားအအပေါ်၀ယ်

်ုအ ားက ဆင်ားခြင်ား)

အကက င်ားမ ား၊ အမ ားခပည်သူြရှီားသွ ား

Stagnation of imported goods and raw material

်ုအ ားနည်ားခြင်ားအကက င ို့်

Low aid inflow, lower / stagnated remittances
(အထ က်ပံို့၀င်အငွ၊ အငွ

•
•

မ ား အ

ခြင်ားကနသ
် ို့ တ်ြ က်မ ား၊ အခပင်မထွက်ရအမနမ
် ို့ ား နင ို့် ခဖစ်နင
်ု အ
် ြ ရအသ ကနသ
် ို့ တ်ပတ်ဆမ
်ု ို့ မ ားအကက င ို့်

်ုပ်ငန်ားအဆ င်ရွက်ခြင်ားတွင ် စန်အြေါ်မှု့မ ားကကံြုအတွှု့ရခြင်ား)

•

န
် ို့ နခြင်ား)
ို့ ည်ား/ တနအ

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

Closures of factories, bankruptcies
(စက်ရ်ု ံမ ားပတ်သမ်ားခြင်ား နင ို့် ဘဏ်မ ားအဒဝါ

တက်

ှီြံခြင်ား)

•

Rising unemployment
်ုပ်

က်မို့မ ားတ်ုား

ခြင်ား)

Fraud by clients / staff due to a lack of controls
(ထန်ားြ ြုပ်နင
်ု စ
် ွမ်ားမရအသ အကက င ို့် ၀န်ထမ်ားမ ား/အသင်ားသ ားမ ားမ မသမ မှု့မ ားခပြု

ခြင်ား)

•

Lower consumption especially non-food
(စ ားသံ်ုားက်ုနမ
် ဟ်ုတ်အသ က်ုနစ
် ည်မ ားသံ်ုားစွမအ

•

မှု့ နင ို့် အအဝားသသွ
်ု ို့ ားအရ က်

(အသင်ားသ ားမ ား၏စှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငန်ား နင ်ို့ ၀င်အငွဆံ်ုားရံားမှု့မ ား (အခြ ား၀င်အငွအရင်ားအခမစ်မ ားခဖစ်အသ အငွ
က်ြံ
ရရခြင်ားမ ားအပါအ၀င်) ယင်ားအသင်ားသ ားမ ား အတွက်ခပန် ည်အပားဆပ်မှု့ ခပသန မ ားဆှီသ်ု ဦ
ို့ ားတည်အစခြင်ား/ PAR

(အ

•

ူသံ်ုားက်ုနပ
် စစည်ားမ ားအစ ားနန်ားက ဆင်ားခြင်ား)

်ုပ်နင
်ု စ
် ွမ်ားဆံ်ုားရံားခြင်ား၊ ၀န်ထမ်ားမ ား၏သွ ား

Operational challenges due to restriction on traveling, curfews, and possible lock downs
(ြရှီားသွ ား

Low commodity prices due to lower demand
(၀ယ်

•

•

ံ်ုခြံြုအရားနငက
်ို့ န်ားမ အရား)

Loss of productivity due to illness of staff, limited mobility and remote working of the
employees
(ဝန်ထမ်ားမ ား၏ဖ ားန ခြင်ားအကက ငထ
်ု ်
ို့် တ
်ုပ်က်ုငရ
် န်ကနသ
် ို့ တ်ြ က်မ ား)

ခြင်ားမ ား တနအ
် ို့ နခြင်ား)

(က်ုနစ
် ည်မ ား နင ို့် က်ုနက် ကမ်ားမ ားတင်ပမ
်ု ို့ တနအ
် ို့ နခြင်ား)

•

•

Stagnation of transport: flights, public transport
(အ

•

(၀န်ထမ်ားမ ား၊ အသင်ားသ ားမ ား နင ်ို့ ၄င်ားတ၏မ
်ု ို့ သ ားစ်ု၀င်မ ား၏အဘားကင်ား

Lower demand: garment, tourism / travel
(အထည်အ

Safety and health of the employees, customers and their families

န
ို့ ည်ား

Lock down in some countries.
(အြ ြုှု့အသ တ်ုငား် ခပည်မ ားတွင ် ကနသ
် ို့ တ်ပတ်ဆခြင်
်ု ို့ ား

•

ခြင်ား)

Liquidity and solvency problems
(အငွခဖစ်

ခြင်ား)

်ုပ်

ွယ်ခြင်ား နင ်ို့ အ ကားမှီခပန်

ည်အပားဆပ်ရန်ခပသန မ ား)

Regulatory requirements.
(ကကှီားကကပ်မှု့ ပ်ုငား် ဆ်ုငရ
်

်ုအပ်ြ က်မ ား)

Leading to business continuity problems (

်ုပ်ငန်ားဆက်

က်

ည်ပတ်မှု့ ခပသန မ ားဆှီသ ်ု ို့ဦားတည်အစသည်)

Scenario Planning to Ensure Business Continuity
(လိုပ်ငန်ျားဆက်လက်လည်ပတ်မက
ှု့ မ
ို သချ မစမည် အမဖခအမနအ ျားလျ ထ ျားဖခင်ျား)

Set-up a Crisis Management Committee
(ဖပသန အကကပ်အတည်ျားအ ျား စီမံခန်ခွွဲသညမ
် က ်မတီြွွဲှု့စည်ျားထ ျားရှဖခင်ျား)

Focus on the business
continuity of the MFI

Management of
the crisis situation

(MFI မျ ျား၏လိုပ်ငန် ျားဆက်လက်
လည်ပတ်မှု့အ ျားအ ရံို စိုက်ဖခင်ျား)

(ဖပသန အကကပ် အတည်ျား
အမဖခအမနအ ျားစီမံခန် ခွွဲဖခင်ျား)

Board Member
CEO
Head of Departments
(ဘိုတအ
် ြွွဲှု့၀င်မျ ျား၊

Monitor the situation directly affecting
the business
(လိုပ်ငန် ျားအ ျားထခိုက်မသ အမဖခအမနအ ျားတက
ို ်ရို က်
ကကှီားကကပ် ခြင်ား)

Monitor the situation externally
(အမဖခအမနအ ျား ဖပင်ပမှ ထန် ျားမကျ င်ျားဖခင်ျား)

(ကကြုံတင်ဆန် ျားစစ်ချက်အမျြုံျားမျြုံျားအ ျား လိုပ်မဆ င် ဖခင်ျား)

Appoint a crisis
manager
(အကကပ် အတည်ျားအတွက် မန် မနဂျ တစ်ဦျားခန် အပ်

(အမသျားစတ်ဖပြုံလိုပ်ရန် ရှဖခင်ျားမျ ျားအတွက်

(အခန်ျားကဏ္ဍ နှင ် တ ၀န်၀တတ ရ ျားမျ ျား)

Execute various pro-active analysis

CEO
ဌ နများမျ ျား)

Separate working
groups for more
detailed actions

Roles and Responsibilities

ထ ျားဖခင်ျား)

သီျားဖခ ျားအလိုပ်လိုပ်မသ မက ်မတီမျ ျား)

Cross functional committee

(လိုပ်မဆ င်ချက်မတညီသမျ ျားဖြင် ြွွဲ ှု့စည်ျားထ ျားမသ မက ်မတီ)

Ensure proper and timely communications
to all stakeholders
(ပါ၀င်ကကသမျ ျားအ ျားလံိုျားအ ျား သင်မတ ်ပပီ ျား အချန် မှန်
ဖြစ်မသ ဆက်သယ
ွ ်မရျားအ ျားမသချ မစဖခင်ျား)

Ensure that staff is following the
instructions

(ဝန် ထမ် ျားမျ ျားမှ ညွှန်ကက ျားချက်မျ ျားအ ျား လိုက်န ဖခင်ျားအ ျား
မသချ မစဖခင်ျား)

Do you have a ‘Crisis Management Committee’ ?
( သငထ
် တ
ံ င
ွ ် ဖပသန အကကပ် အတည်ျားအ ျား စီမံခန်ခွွဲသည်မက ်မတီရှပါသလ ျား)

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

Stakeholders

(အကျံြုံျား၀င်ပတ်သက်သမျ ျား)

(အစိုျားရ)

(မီဒယ
ီ )

Stakeholder Analysis

(အကျံြုံျား၀င်ပတ်သက်သမျ ျားအ ျားဆန်ျားစစ်ဖခင်ျား)

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

်ုပ်ရ်ု ား

်ုပ်စဉ်အရ

်ုပ်ငန်ားအတွက်ခပြု

ပ
်ု ်နင
်ု သ
် ည် - သအသ
်ု ို့
်ယြ်ုမ မ COVID-19 ရ ှု့အဒါင်မ
ို့ အအ

ားထ ားအဆ င်ရွက်အနကကခြင်ားခဖစ်သည်)

• Internal and external stakeholders – institution is dependent on them
(ဌ နတွင်ား နင် ို့ ခပင်ပမပူားအပါင်ားပါ၀င်ကကသူမ ား - အဖွှု့အစည်ားအအနခဖင်၄
်ု ို့
မှီြ်ုအနခြင်ားခဖစ် သည်)
ို့ င်ားတအအပေါ်

• There is mutual dependency, though not always equal
(နစ်ဦားနစ်ဖက်သအဘ တူညှီအသ

ွတ်

ပ်မှု့ ရအသ ်

ည်ား အပမတမ်ားမတူညှီကကပါ)

STEP 2
•
•

Activity 1. Carry out a Stakeholder analysis for your organisation
(မဆ င်ရွက်ချက် ၁။ သင်၏အြွွဲ ှု့အစည်ျားအတွက်ပျားမပါင်ျားပါ၀င်သမျ ျားအ ျားဆန် ျားစစ်ဖခင်ျားအ ျားမဆ င်ရွက်ဖခင်ျား)

•
•
•

STEP 1
• Identify the stakeholders

•

(ပူားအပါင်ားပါ၀င်သူမ ားအ ားသတ်မတ်ပါ)

•

• Table gives a first impression
(ဇယ ားသည်ပထမဆံ်ုားအထင်ကကှီားအ

ားစ ားမှု့က်ုခဖစ် အစသည်)

• There may be various categories of stakeholders (e.g. group loan clients,
individual loan clients, co-operative clients)
(ပူားအပါင်ားပါ၀င်သူအ်ုပ်စ်ုအမ ြုားမ ြုားရနင
်ု ်သည် (ဥပမ -အ်ုပ်စ်ု
အြ ားအငွအသင်ားသ ားမ ား၊ သမဝါယမအသင်ားသ ားမ ား)

်ုက်အြ ားအငွအသင်ားသ ားမ ား၊ တစ် ဦားြ င်ား

•

For each stakeholder review:
(အက ံြုား၀င်ပတ်သက်သူ တစ်ဦားစှီအ ားသံား်ု သပ်ခြင်ား)
What is important for the stakeholder?
(သူတအတွ
်ု ို့
က်အအရားကကှီားတအ
ို့ ရ ကဘ )
What kind of risk can they create?
(သူတကဘယ်
်ု ို့
်ုဆံ်ုားရံားနင
်ု အ
် ြ အတွကဖ
်ု န်တားှီ နင
်ု က် ကသ )
What can of support can they give?
(သူတကဘယ်
်ု ို့
်ုအကူအညှီမ ြုားက်ုအပားနင
်ု က် ကသ )
How can you improve their support/action?
(သူတရ
်ု ို့ ပံို့ ို့ပ်ုားမ/အဆ င်ရွက်မ က်ုသင်ကဘယ် ်ုတ်ုားတက်အစနင
်ု မ
်
Communication frequency/Channel?
(အခပ ဆ်ုဆက်သွယ်အရားကကမ်နန်ား/နည်ား မ်ား)
Person to Act (PTA)
(အဆ င်ရွက်မညို့်ပ်ုဂ္ြုဂ ်)
Due date
(ရက်ခပညို့်အသ အန)ို့

)

Table for Review of Stakeholder

(အကျံြုံျား၀င်ပတ်သက်သမျ ျားအ ျားသံျားို သပ်ဖခင်ျားဇယ ျား)
Stakeholder
Group/Review

What is important
for the stakeholder

What kind of risk
can they created

(အကျံြုံျား၀င်ပတ်သက်သ
အိုပ်စ/ို သံျားို သပ် ဖခင်ျား)

(အမရျားကကီျားတွဲအရ ကဘ လွဲ)

(ဘယ်လဆ
ို ျားို ံ ရံျားနင
ို မ
် ချ မတွကို
သတြန်
ို တျားီ နင
ို သ
် လွဲ)

Clients
Board

Staff
Outsourcers
Third Parties

Funders / Investors/
Shareholders
Banks

NGO's
Regulators

Tax authority
Local authorities
National Microfinance
Association
Other

What kind of support How can you improve Communication: Person to act Due Date
can they give
their support / action frequency, channel
(ဘယ်လအ
ို ကအညီမျြုံျားကို သတ ို
မပျားနင
ို လ
် )ွဲ

(သတရွဲ
ို ပံ ပိုျားမ/လိုပ်မဆ င်ချက်မတွ
ကသ
ို င်ဘယ်လတ
ို ျားို တက်မစနင
ို လ
် )ွဲ

(မဖပ ဆဆ
ို က်သယ
ွ မ
် ရျား
ကကမ်နန်ျား၊ နည်ျားလမ်ျား)

(ဖပြုံလပ
ို ် မညသ
် )

(မန က်ဆျားို ံ မန)

•

“what…if” analysis
(“အကယ်၍” ဆန်ားစစ်ခြင်ား)
•
Proactive approach to risk management – being prepared
(ကကြုတင်အဆ င်ရွက်အသ ြ ဉ်ားကပ် မှု့ ခဖငဆ
်ု အ
် ြ အ ားစှီမက
ံ ပ
ွ ် ကခြင်ား-ခပင်ဆင်ထ ားခြင်ား)
ို့် ား်ု ံ ရံားနင
•
Workout multiple scenarios – E.g. minor disruption, major disruption, worst-case
(အအခြအအနအမ ြုားမ ြုားအ ားကကြုားပမ်ားကကညို့ရ
် န် - ဥပမ -အပ က်အစှီားအနည်ားငယ်/ကကှီားကကှီားမ ားမ ား ၊အ

Scenario Analysis
(အမဖခအမနအ ျားဆန်ျားစစ်ဖခင်ျား)

ွန်

Already discussed in previous slides

ဆ်ုားရွ ားအသ အအခြအအန)
(ယြင်စ ်ုက်မ ားတွင်အ ို့ အဆွားအနွားြို့ပပှီ ားခဖစ် သည်)
What is a scenario:
(အအခြအအနတစ်ြဆ
်ု ်ုသည်မ -)
Describes a combination on possible risk events resulting in financial and non-financial impact
ဆံ်ုားရံ ားနင
်ု ်အြ က်ုဖန်တှီားကကအသ
အပါင်ားစည်ားခြင်ား..
အအခြအအနအမ ြုားမ ြုား
(အငွအကကားနင/ို့် မဟ်ုတ်အသ သက်အရ က်မှု့အ ားခဖစ်အစသညို့ ် ဆံ်ုားရံားနင
်ု အ
် ြ ရအသ အခဖစ်အပ က်မ ား စ်ုအပါင်ားထ ားသညို့ ် အဖ ်ခပြ က်)
Example: Financial – Impact on PaR, liquidity, solvency
(ဥပမ - အငွအကကားနငဆ
် သ - PaR, အငွခဖစ် ွယခ် ြင်ား နင ို့် အ ကားမှီဆပ် နင
်ု စ
် ွမား် တအအပေါ်
်ု ို့
သက်အရ က်မ)
ို့် ်ုငအ

Analysis of scenario is based on events caused by one or a combination of:
(အအခြအအနအ ားဆန်ားစစ်ခြင်ားသည် တစ်ြ်ု (သ်ု)ို့ တစ်ြ်ုထက်ပ်ုအသ အခဖစ်အပ က်မ ားခဖစ်သညို့-်
•
Stakeholders including third parties/suppliers
(တတယပါတှီမ ား/ခဖနခ် ဖြူားသူ
မ ားပါ၀င်အသ အက ံြုား၀င်ပတ်သက်သူမ ား)
ို့
• Macro-economic events
(ကကှီားမ ားက ယ်ခပနအ
် ို့ သ စှီားပွ ားအရားအခဖစ်အပ က်မ ား)
•
Society: political events/reaction of the public
( ူမပတ်၀န်ားက င် - နင
်ု င
် အ
ံ ရားရ အခဖစ်အပ က်မ ား/ အမ ားခပည်သ၏
ူ တ်ုနခ် ပန်
ို့ မှု့)

အအခြအအနအ ားဖန်တှီားခြင်ား

Non-financial – non-availability of staff, lack of IT/MIS, reputation risk
(အငွအကကားမဟ်ုတအ
် သ - ၀န်ထမ်ားမရရခြင်ား၊ IT/MIS မရခြင်ား၊ ဂ္်ုဒသ
် တင်ားနငဆ
် သ ဆံ်ုားရံားနင
်ု အ
် ြ)
ို့် ်ုငအ

အအခြအအန (A)

အအခြအအန (B)

အအခြအအန (C)

…Scenario Analysis
(အမဖခအမနအ ျားဆန်ျားစစ်ဖခင်ျား)

Macro-economic

Society

• Interest goes up / down
(အတ်ုားနူနား် တက်ခြင်ား/က ခြင်ား)

• Stagnation in the value chain
(တန်ဖ်ုားထပ် အပါင်ားမှု့တွင်တနအ
် ို့ နခြင်ား)

• Slowdown of remittances
(အငွ

က်ြံရရမှု့မ ားက ဆင်ားခြင်ား)

• Breakdown of critical outsourced activities
(အဓကက အသ ခပင်ပမရယူရသညို့် အရ မ ား
ပ က်ဆှီားခြင်ား (ဥပမ - နည်ားပည )

• Banks close or limit access to funds
(ဘဏ်မ ားပတ်သမ် ားခြင်ား (သ)်ု ို့ အငွအရင်ားအခမစ်
ရရရန်အကနအ
် ို့ သတ်ရခြင်ား)

• Fraud, scams
(မသမ မှု့မ ား၊

ညို့်ဖ ားခြင်ား)

• Political unrest / protests / rioting / blockades
(နင
်ု ်ငံအရားမတည်ပငမ် မှု့မ ား/ဆနဒခပကနက
် ို့ ွက်မှု့မ ား/
အဓကရ်ုဏ်ား/ပတ်ဆ်ုမို့ ှု့မ ား)

• Robbery, plundering, vandalism
(

်ုယက်ခြင်ား၊ အဓမမသမ် ားခြင်ား၊ ဖ က်ဆှီားခြင်ား)

• Famine
(ငတ်မွတ်အြါင်ားပါားခြင်ား)

• Politicians promote a “non-payment”
movement.
(နင
်ု ်ငံအရားသမ ားမ ားမ မအပားအြ ရ

ပ် ရ ားမှု့က်ု အ ားအပားခြင်ား)

Scenario Building
(အမဖခအမနအ ျားြန်တျားီ ဖခင်ျား)

Activity 2. Build the scenario you must prepare for
(လိုပ်မဆ င်ချက် ၂။ သင်ဖပင်ဆင်ရမညအ
် မဖခအမနအ ျားတည်မဆ က်ပါ)

Based on the scenario analysis, you can build your own 2 -3 scenarios
(အအခြအအနအ ားဆန်ားစစ်မှု့အအပေါ်မူတည်ပပှီား သငက
် အခြအအန ၂ ြ်ုမ ၃ ြ်ုအ ားဖန်တှီားပါ)
ို့် ်ုယ်တ်ုငအ

(အဖပည်အ၀အသွ ျား

အလ ကန် သတ်ဖခင်ျား)

FULL
LOCKDOW
N

PARTIAL
LOCKDOWN
4 months

PARTICAL
LOCKDOWN
2 months
(အနည်ျားအကျဉျားသ
ကန် သတ်ဖခင်ျား (၂ လ)

(တစတ်တပို င်ျားသ
ကန် သတ်ဖခင်ျား (၄ လ)

Why are we doing this?
(ဘ အကက ငဒ
်ို့ ါက်ု ်ုပ်ရတ ပါ )
• Attempt to stop or slow down the chain of events
(အခဖစ်အပ က် ကွငား် ဆက်မ ားက်ုရပ်ဆ်ုငား် ရန် (သ)်ု ို့ အ
ို့ြ ရန်
•

ကကြုားပမ်ားအ ားထ်ုတ်ခြင်ား)
It all leads to deterioration in the liquidity (Liquidity = Survival)
(အငွခဖစ် ွယ်ခြင်ား (အငွခဖစ် ွယ်ခြင်ား = ဆက် က်ရင်သန်ခြင်ား)

•

အ ားပ က်စှီားဆံ်ုားရံားအစခြင်ားက်ုဦားတည်အစခြင်ား)
Scenario building is input for stress testing
(အအခြအအနအ ားဖန်တှီားခြင်ားသည် စတ်ဖစည်ားမက်ု စမ်ားသပ်ရန်

အတွက်

်ုအပ်အသ အရ ခဖစ်ခြင်ား)

Client Segmentation

(အသင်ျားသ ျားမျ ျားအ ျားအိုပ်စပ
ို ိုငျား် ဖခ ျားသတ်မှတဖ် ခင်ျား)

• Helps to assess the possible scenarios of the clients’ repayment behaviour.
(ဖြစ်နင
ို မ
် ချရှမသ အသင်ျားသ ျားမျ ျား၏ဖပန်လည်မပျားဆပ်မှု့အမအကျငအ
် မဖခအမနမျ ျား အ ျားဆန်ျားစစ်နင
ို ရ
် န် အကအညီဖြစ်မစသည်)

• Bottom up approach: involve the loan officers to make a judgement of their clients and aggregate the
results
(မအ က်မဖခမှအထက်သချဉျားကပ်
ို
မ- မချျားမငွအရ ရှမျ ျားကပ
ို ါ၀င်မစဖခင်ျားဖြင ် သတ၏အသင်
ို
ျားသ ျားမျ ျားအ ျား၏ အမဖခအမနကသ
ို ျားံို သပ်က
ရလ ဒ်မျ ျားအ ျား စိုစည်ျားရန်)

For Scenario Analysis:
(အမဖခအမနအ ျားဆန်ျားစစ်ဖခင်ျားအတွက်)

• Local and country circumstances and economy are drivers for this assessment for the ability to pay
(ခပည်တွငား် နင ို့် တ်ုငား် ခပည်၏အအခြအအနမ ား နင ို့် စှီားပွ ားအရား တသည်
်ု ို့
ခပန်

• Based on the sector of client
(အသင်ားသ ား၏တည်ရအနသညို့အ
် အခြအအနအအပေါ်မတည်ခြင်ား)

ည်အပားဆပ်နင
်ု စ
် ွမ်ားအ ား ဆန်ားစစ်ြ က်အတွက် အမ င်ားနင်အနသညို့် အရ မ ားခဖစ်သည်)

…….Client Segmentation

•

(အသင်ျားသ

ျားမျ ျားအ ျားအိုပ်စိုပိုငျား် ဖခ ျားသတ်မှတဖ် ခင်ျား)

For example,
(ဥပမ )
• Business as usual e.g. food shop
(ပံ ်ုမန်ခဖစ်အနသညို့စ
် ှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငန်ား ဥပမ - အစ ားအစ အရ င်ားြ သညို့ဆ
် င
်ု )်
• Increased business e.g. cleaning (soap), protection facilities (masks, gloves, screens, online)
(တ်ုားတက်
အသ စှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငန်ား ဥပမ - သနရ
် ို့ င်ားအရား (ဆပ် ခပ )၊ က ကွယ်အရားပစစညား် မ ား (masks၊ က်အပ် မ ား၊ screens, online)
• Decreased business (non food shops, barbers..)
(က ဆင်ားသွ ားအသ စှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငန်ား ဥပမ - (အစ ားအစ အရ င်ားြ ခြင်ားမဟ်ုတ်အသ ဆင
်ု မ
် ား၊ ဆံပင်ညှပ် ဆင
်ု )်
• Business stopped (tourism, import / export dependent, restaurants….)
(ရပ် ဆသွ ားအသ စှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငန်ား ဥပမ - (ြရှီားသွ ား ်ုပ်ငန်ား၊ ပက်ု
်ု ို့ နသ
် င
ွ ား် က်ုနအ
် အပေါ် မှီြ်ုရခြင်ား၊ စ ားအသ က်ဆင
်ု မ
် ား)
• Business in a lock down area / situation
(တ ားခမစ်ဧရယ /အအခြအအနတွငရ
် အသ စှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငန်ား)
• Availability and access to government support for particular businesses
(အစ်ုားရ၏ပံ ို့ပ်ုား၏ပံ ို့ပ်ုားကူညမ
ှီ အ ား က် မ်ားမှီပပှီ ားရရနင
်ု အ
် သ စှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငန်ားမ ား)
• Availability of emergency relief from government for income stabilisation and household consumption (avoids client using up business capital for family consumption)
(၀င်အငွတည်ပငမ်အရား နင ်ို့ အမ်အထ င်စ်ုစ ား၀တ်အနအရားအတွက်အစ်ုားရထံမ အအရားအပေါ်ကူညပ
ှီ ံ ပ
ို့ ်ုားမရရခြင်ား (အသင်ားသ ားမ စှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငန်ားအငွရင်ားက်ု စ ားသံား်ု ရန်
အတွက်အသံား်ု ခပြုခြင်ားမအရ င်ရ ားအစသည်)
• Availability of other income (e.g. remittances)
(အခြ ား၀င်အငွမ ားရရနင
်ု မ
် (ဥပမ - အငွ မ ား)

What does this mean for the payment behaviour?

(၄င်ားသည်ခပန်

ည်အပားဆပ် ခြင်ားအခပြုအမူအတွက်ဘ အဓပပါယ်ရသ

)

How have you conducted client segmentation?
(အသင်ျားသ ျားမျ ျားအ ျား အိုပ်စိုပိုငျား် ဖခ ျားသတ်မှတဖ် ခင်ျားကို သင်ဘယ်လဖို ပြုံလပ
ို ် ပါသလွဲ)

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

…Client Segmentation

(အသင်ျားသ ျားမျ ျားအ ျားအိုပ်စပ
ို ိုငျား် ဖခ ျားသတ်မှတဖ် ခင်ျား)

For each client segment, estimate:
(အသင်ားသ ားအ်ုပ်စတ
်ု စ်ြစ
်ု အ
ှီ တွက်၊ တွက်ြ က်ရမညို့အ
် ရ မ ားမ )

• Total number of clients

(စိုစိုမပါင်ျားအသင်ျားသ ျားအမရအတွက်)

• Amount of portfolio outstanding associated with that segment
(၄င်ျားအိုပ်စိုနင
ှ ဆ
် က်စပ်မနသညဖ် ပန်လည်မက က်ခံရရှမညမ
် ချျားမငွပမ ဏစိုစိုမပါင်ျား)

Use the table below to categorise clients in the different segments
(အသင်ျားသ ျားမျ ျားအ ျားအပ
ို ်စိုမျ ျားသတ်မှတရ
် န် မအ က်မြ ်ဖပပါဇယ ျားအ ျားအသံျားို ဖပြုံပါ)

(မပျားဆပ် လိုမသ ဆနဒ)

(ဖပန် လည်မပျားဆပ် နင
ို ်မသ )

Scenario 1
(အမဖခအမန ၁)

Partial lock down
(တစတ်တပ်ုငား် ကနသ
် ို့ တ်ပတ်ဆခြင်
်ု ို့ ား)

• Improvement of the situation after 3 months, gradual increase in business over another 3 months
(၃

အကက တွငအ
် အခြအအနတ်ုားတက်

ခြင်ား၊ အန က် ၃

အကက တွင ်

်ုပ်ငန်ားတအခဖားအခဖားတ်ုားတက်

ခြင်ား)

• Based on the portfolio analysis of the clients:
(အသင်ျားသ ျားမျ ျား၏ Portfolio အ ျားဆန်ျားစစ်ချက်အမပေါ်အမဖခခံ၍)

• 30% of the clients have business as usual
(၃၀% အသ အသင်ားသ ားမ ားတွင ် ပံမ
်ု န်စားှီ ပွ ားအရား ်ုပ်ငန်ားရခြင်ား)
• 20% have increased business
(၂၀% မ

်ုပ်ငန်ားမ ားတ်ုားတက်

ခြင်ား)

• 30% have decreased business by on an average 50%, but given their buffer expectation is 15% down
(၃၀% မစှီားပွ ားအရား

်ုပ်ငန်ားမ ား၊ ပ မ်ားမ ၅၀% အ

န
်ု ို့
်သတ
ူ ်ုအတွ
ကအ
် မ ်မန်ားြ က်မ ၁၅% နမက
်ို့ ခြင်ား)
ို့ ည်ားသွ ားခြင်ား၊ သအသ
ို့

• 20% have no business anymore, 80% down, 10% go bankrupt
(၂၀% တွငစ
် ားှီ ပွ ားအရား

်ုပ်ငန်ား

ံ်ုား၀မရအတ ခို့ ြင်ား၊ ၈၀% က ဆင်ားသွ ားခြင်ား၊ ၁၀% အဒဝါ

ှီြရ
ံ ခြင်ား)

Scenario 2
(အမဖခအမန ၂)
Partly and later full lock down/curfew
(တစတ်တပိုငျား် နှငမ
် န က်ပိုငျား် တွငအ
် ဖပညအ
် ၀ပတ်ဆဖခင်
ို ျား/အဖပင်မထွက်ရအမန်ထ ိုတဖ် ပန်ဖခင်ျား)
• Improvement of the situation after 6 months, gradual increase in business over another 3 months
(၆ လအကက တွငအ
် မဖခအမနတျားို တက်လ ဖခင်ျား၊ မန က် ၃ လအကက တွင ် လိုပ်ငန်ျားတမဖြျားမဖြျားတျားို တက်လ ဖခင်ျား)
• Based on the portfolio analysis of the clients:
(အသင်ားသ ားမ ား၏ Portfolio အ ားဆန်ားစစ်ြ က်အအပေါ်အအခြြံ၍)
• 20% of the clients have business as usual
(၂၀% အသ အသင်ားသ ားမ ားတွင ် ပံ ်ုမန်စှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငန်ားရခြင်ား)
• 10% have increased business
(၁၀% တွငစ
် ှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငန်ားတ်ုားတက်
ခြင်ား)
• 50% have decreased business by on an average 50%, buffer to be ignored
(၅၀% မစှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငန်ားမ ား၊ ပ မ်ားမ ၅၀% အ
န
်ု ို့
်သတ
ူ ်ုအတွ
က်က ကွယ်ထ ားြ က်အ ား
ို့ ည်ားသွ ားခြင်ား၊ သအသ
ို့

•
•
•

• 20% have no business anymore, go bankrupt
(၂၀% တွငစ
် ှီားပွ ားအရား ်ုပ်ငန်ား ံ်ုား၀မရအတ ခို့ ြင်ား၊ အဒဝါ ှီြံရခြင်ား)
No renewal of loan
(အြ ားအငွအသစ်ထ်ုတ်အပားမမရခြင်ား)
Overdraft facility has to be repaid
(အပ်ုထ်ုတ်အပားထ ားအသ ၀န်အဆ င်မမ ားအ ားခပန်အပားရမည်)
Excess saving will be withdrawn to the full extent
(ပ်ုအနအသ စ်ုအငွမ ားအ ား အခပညို့အ
် ၀ထ်ုတ်ယူရမည်)

စ်

ြုရ ှု့ရခြင်ား)

Liquidity Assessment:
Key for Business Continuity
(မငွဖြစ်လယ
ွ မ
် ှု့အ ျားဆန်ျားစစ်ဖခင်ျား - လိုပ်ငန်ျားဆက်လက်လည်ပတ်ရန်အတွကအ
် ဓ ကမသ ချက်)

Liquidity Assessment
(မငွဖြစ်လယ
ွ မ
် ှု့အ ျားဆန်ျားစစ်ဖခင်ျား)

(

ံ်ုအ

Maintaining a sufficient level of liquidity is THE key factor for business continuity
က်အသ အငွခဖစ် ွယ်မှု့အအခြအအနအ ားထန်ားသမ်ားခြင်ားသည် ်ုပ်ငန်ားဆက် က် ည်ပတ်ရန်အတွက် အဓကအသ ြ
ို့ က်ခဖစ်သည်)

The three scenarios analysis described earlier will have financial consequences:
(အရ ှု့တွငအ
် ဆွားအနွားြအ
်ု ရ
် အက ြုားဆက်မ ားရသည်)
ို့ သ အအခြအအနမ ားအ ားဆန်ားစစ်ြ က်မ ားတွင ် အငွအကကားဆင

1
Rising PaR

(PaR တက်လ ဖခင်ျား)

2
Liquidity
Problems

3
Solvency
Problems

4
Breaching
Covenants/Reg

5
Bankruptcy

(မငွဖြစ်လွယ်ဖခင်ျားဖပသန မျ ျား) (အမ ကျားဖပန်ဆပ်ရန်ဖပသန မျ ျား) (ကတက၀တ်မျ ျားြျက်ဖခင်ျား) (ဘဏ် ပတ်သမ်ျားရဖခင်ျား)

Scenario analysis must help us understand the impact on ------- meaning stress testing
(အမဖခအမနအ ျားသံျားို သပ်ဖခင်ျားသည် ...............အမပေါ်သက်မရ က်မှု့အ ျားန ျားလည်မစရန်ကညီမပျားပပီျား၊ ဆိုလိုသည်မှ စတ်ြစည်ျားမှု့အ ျားစမ်ျားသပ်ဖခင်ျားဖြစ်သည်)

Stress Testing
(စတ်ြစည်ျားမှု့အ ျားစမ်ျားသပ်ဖခင်ျား)

• Used to test the resilience of the FI against the different adverse financial scenarios
(မငွမကကျားအြွွဲှု့အစည်ျားအမနဖြင ် ကွွဲဖပ ျားဖခ ျားန ျားမသ မငွမကကျားအမဖခအမနမျ ျားအမပေါ် ခံနင
ို ရ
် ည်ရှဖခင်ျားအ ျား စမ်ျားသပ်ရန် အသံျားို ဖပြုံဖခင်ျား)

• 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% အထတက်ပပှီား........မသမ မ y% တက်ပါက၊ ယင်ားက

အငွခဖစ်

ွယ်မှု့အတွက်မည်သညို့အ
် ဓပပါယ်ရပါသ

• For this, we use the Liquidity Gap Report
(ထ်ုအတွက် အငွခဖစ်

ွယ်မှု့ကွ ဟြ က်အစှီရင်ြံစ အ ားအသံ်ုားခပြုသည်)

• A tool to simulate various scenarios to see the effect on the liquidity and liquidity gap over time
(အအခြအအနအမ ြုားမ ြုားတွင ် အငွခဖစ်

ွယ်မှု့အအပေါ်သက်အရ က်ခြင်ား နင ို့် အငွခဖစ်

• Report is a tool
(အစှီရင်ြံစ သည်အအ က်အဖ ်ခပပါတအတွ
်ု ို့
က် ကရယ တစ်မ ြုားခဖစ်ခြင်ား)

• To simulate the various scenarios
(ကွခပ ားအသ အအခြအအနအမ ြုားမ ြုားအ ားမန်ားဆရန်)

• To see the effect on the liquidity, and
(အငွခဖစ်

ွယ်ခြင်ားအအပေါ်သက်အရ က်မှု့အ ားကကညို့ရ
် န်)

• The liquidity gap over time
(က

အ

်ုက်အငွခဖစ်

ွယ်မှု့

စ်ဟ ြ က်မ ား)

ွယ်မှု့ဟ ကွက်မ ားအ ားအဖ ်ခပသညို့် နည်ားကရယ တစ်မ ြုား)

)

…… Stress Testing
(စတ်ြစည်ျားမှု့အ ျားစမ်ျားသပ်ဖခင်ျား)

• By changing variables in the gap report --- based on the (scenario) analyses --- the effect of liquidity and the
liquidity gap can be analysed.
(အအခြအအနအ ားသံ်ုားသပ်ခြင်ားအအပေါ်တွငအ
် အခြြံ၍ အစှီရင်ြံစ တွင ် ကန်ားရင်မ ားက်ုအခပ င်ား
်ုက်ခြင်ားခဖင ို့် အငွခဖစ် ွယ်မှု့၏ သက်အရ က်ခြင်ားနင ို့်
အငွခဖစ်

ွယ်မှု့

စ်ဟ ြ က်မ ားအ ားဆန်ားစစ်နင
်ု သ
် ည်)

• Measures must be taken to reduce the gap to an acceptable level
(ကွ ဟြ က်မ ားက်ု

က်ြံနင
်ု အ
် သ အဆငအ
ို့် ထအ

ို့ြ ရန်အတွက် သတ်မတ်ြ က်မ ားရရမည်)

• Measures may include, for example:
(သတ်မတ်ြ က်မ ားတွင ် ပါ၀င်နင
်ု သ
် ည်မ ားမ - ဥပမ အ ားခဖင)်ို့

• Reducing the expenses
(က်ုနက
် စရတ်မ ားအ

ို့ြ ခြင်ား)

• Postponing investments
(ရင်ားနားှီ ခမှပ်နခံ ြင်ားမ ားအရ ှု့ဆ်ုငား် ခြင်ား)

• Increasing inflow, e.g. by getting support / grants / loans from international lenders and NGO’s
(၀င်အငွတ်ုားအစခြင်ား ဥပမ -နင
်ု င
် တ
ံ က အြ ားင ားသူမ ားနင ်ို့ NGO မ ားထံမ အကူအညှီ/အထ က်ပအ
ံို့ ငွမ ား/အြ ားအငွမ ားရယူခြင်ား)

Liquidity Gap Report
(မငွဖြစ်လယ
ွ မ
် ှု့ကွ ဟချက်အစီရင်ခစ
ံ )
Gap report – monthly time buckets - Based on balance sheet - Asset –liability gap
(ဟ ကွက်မ ားအ ားအစှီရင်ြခံ ြင်ား- စဉ်အ ်ုက်စတ်ပင
်ု ား် ခြင်ား- က်က န်ရင်ားတမ်ားအအပေါ်မတ
ူ ည်အသ ရပင
်ု ြ
် င
ွ မ
်ို့ ား နင ်ို့ အပားရန်ရခြင်ားကွ ဟြ က်မ ား)
Assets
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

≤ 1 month

1 month

2 months

3 months

4 months

5 months

6 months to > 1 year, <2
12 months
years

6 months

>2 years,
>3 years

No maturity

Total
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Possible Ingredients for Stress Testing
(စတ်ြစည်ျားမှု့အ ျားစမ်ျားသပ်ရန်အတွကဖ် ြစ်နင
ို မ
် ချရှမသ ပါ၀င်သည်အရ မျ ျား)

Increase in non-repayment by clients
(အသင်ားသ ားမ ား၏ အပားဆပ်ရန်ပ က်ကွက်ခြင်ားမ ား မ ားခပ ား

ခြင်ား)

Non-availability of staff
(၀န်ထမ်ားမ ားမရရခြင်ား)

Lock down situations
(ကနသ
် ို့ တ်ပတ်ဆမ
်ု ို့ ှု့အအခြအအနမ ား)

Political measures
(နင
်ု င
် အ
ံ ရားရ သတ်မတ်ြ က်မ ား)

Withdrawal voluntary savings
(ဆနဒအအ

က်စ်ုအငွအ ားခပန်

ည်ထ်ုတ်ယူခြင်ား)

Depreciation of currency
(အငွတန်ဖ်ုားအ

က
ို့ ခြင်ား)

Non renewal/ withdrawal of funding
(အငွအရင်ားအခမစ်သက်တမ်ားတ်ုားခြင်ား/ထ်ုတ်ယူမမရခြင်ား)

Intermittent service of outsourcers/ suppliers
(ခပင်ပအရင်ားအခမစ်မ ား/ခဖနခ် ဖြူားသူ
မ ား၏၀န်အဆ င်မှု့မ ားရပ်ဆခြင်ား)
ို့

Three Simplified Stress Testing Scenarios
(ြစည်ျားမှု့အ ျားစမ်ျားသပ်မသ ရို ျားရှငျား် သည် အမဖခအမန ၃ ခို)

1.

Normal
(ပံ်ုမန်)
2. Scenario 1:
(အအခြအအန ၁)
• Repayment down 5% 1st month, 10% down the next months
က
က
(ပထမ တွငခ် ပန် ည်အပားဆပ်ခြင်ား ၅% သအ
်ု ို့
ို့ ၊ အန င် မ ားတွင် ၁၀% အ
ို့
• Overdraft facilities are partly drawn down in the 2nd and 3rd month
(ဒ်ုတယ နင်ို့ တတယ တွင် အပ်ုထ်ုတ်အပားအသ ၀န်အဆ င်မှု့မ ား တစတ်တပ်ုငား် အ
• Voluntary savings are withdrawn in the 1st month
(ဆနဒအအ
က်စ်ုအငွမ ားအ ား ပထမ တွငပ
် င်ထ်ုတ်ယူကကခြင်ား)
3. Scenario 2, idem but with measures taken:
(အအခြအအန ၂၊ တူညှီအသ ် ည်ား သတ်မတ်ြ က်မ ားြ မတ်ထ ားသည်)
• Slow down of disbursements
(အြ ားအငွထ်ုတ်အြ ားမှု့မ ားအ
ြ
ို့ ခြင်ား)
• Tax deferral - 6 months
(အြွနဆ
် ်ုငား် ငံြွင်ို့ - ၆ )
• Capital injection from the government/ funder
(အစ်ုားရ/အငွအရင်ားအခမစ်အပားသူထံမ အငွရင်ားထပ်မံခဖညို့်တင်ားခြင်ား)

ခြင်ား)
ို့က ခြင်ား)

Contingency Planning
(အမရျားမပေါ်လျ ထ ျားချက်)

Contingency Planning: Financial
(အမရျားမပေါ်လျ ထ ျားချက် - မငွမကကျားဆင
ို ရ
် )
Expenses down, investments down, inflows up
(က်ုနက
် စရတ်အ
ြ
ြ
ို့ ၊ အရင်ားအနားှီ အ
ို့ ၊ အငွအ၀င် တ်ုားခမှင)်ို့
• Stopping new disbursements…? But…Agri!
(အြ ားအငွအသစ်ထတ
်ု ်အြ ားခြင်ားမ ားရပ်ဆ်ုငား် ခြင်ား ……သအသ
်ု ို့
် စ်ုက်ပ ြုားအရား!)
• Delaying payments – asking for changing timelines
(ခပန် ည်အပားဆပ်ခြင်ားမ ားကကနက် က
အခပ င်ား ရန်အတ င်ားဆ်ုခြင်ား)
ို့ ခြင်ား - အြ န်က
• Consider lowering salaries for a short duration
(က
တ်ု စ မ ားအ
ြ
ို့ ရန်စဉ်ားစ ားခြင်ား)
• Capital spending is postponed
(မတည်အငွရင်ား အသံ်ုားြ ခြင်ားက်ု အရ ှု့ဆ်ုငား် ခြင်ား)
• Vacancies are not filled
( စ် ပ်အနရ မ ားက်ု မခဖညို့ဆ
် ည်ားခြင်ား)
• Sale of illiquid assets, but…may take time
(အငွခဖစ်မ ွယ်အသ ပစစညား် မ ားအရ င်ားြ ခြင်ား။ သအသ
်ု ို့
် အြ န်ကက ခမငန
်ို့ င
်ု )်
• Don't forget to allow for any (permitted) savings withdrawals (voluntary savings)
(ြွငခ်ို့ ပြုသညို့)် မည်သညို့စ
် ်ုအငွ (ဆနဒအအ
က်စ်ုအငွ) ထ်ုတ်ယူခြင်ားက်ုမဆ်ု ြွငအ
်ို့ ပားရန် မအမို့ပါနင)်ို့

Contingency Planning: Non-Financial

(အမရျားမပေါ်လျ ျားထ ျားချက် - မငွမကကျားမဟိုတမ
် သ )

•

Clear communication to all stakeholders is key, use different channels (SMS, USSD, WhatsApp)
(အက ံြုား၀င်ပတ်သက်သမ
ူ ားအ ား ံ်ုားအ ားရင်ား င်ားစွ အခပ ဆဆ
်ု က်သယ
ွ ်အရားသည် အဓကက သည်၊ အမ ြုားမ ြုားအသ နည်ား

အ ားအသံား်ု ခပြုပါ။ (SMS, USSD, WhatsApp)
• Lobby together in a joint effort with National Microfinance Associations towards
(နင
်ု င
် ၏
ံ အအသားစ ားအငွအရားအကကားအရားအစည်ားအရံ်ုားနင ို့် ပူားအပါင်ားက စည်ားရံ်ုားပါ)
• Government
(အစ်ုားရ)
• Donor agencies
(အ ရင်အအဂ္ င်စှီမ ား)
• Investors / funders
(ရင်ားနားှီ ခမှပ်နသ
ံ မ
ူ ား/ အငွအကကားပံပ
ို့ ်ုားသူမ ား)
• Health measures / A-B teams / working home
(က န်ားမ အရားဆင
်ု ရ
် သတ်မတ်ြ က်မ ား/ A-B အဖွှု့/ အနအမ်မအ ်ုပ် ်ုပ်ခြင်ား)
• Think out of the box
(အဘ င်အခပင်ဘက်မအတွားအြေါ်စဉ်ားစ ားပါ)

မ်ားမ ား

Changes to Processes
(လိုပ်ငန်ျားစဉမျ ျားသမဖပ
ို
င်ျားလွဲဖခင်ျား)
ြရှီားသွ ားခြင်ား/ အဖွှု့
(ဥပမ မျ ျားသ ဖြစ်သည်)

်ုက်အစည်ားအအဝားမ ား

၂။ လိုပ်ငန်ျားစဉမျ ျား၏ တင်ျားကျပ်မှု့မျ ျားကို
မဖြမလ ပါ

၄။ လိုပ်ငန်ျားစဉ၊ ၀န်မဆ င်မ၊
နည်ျားလမ်ျား/မီဒယ
ီ

၁။အချြုံှု့မသ လိုပ်ငန်ျားစဉမျ ျား

အသစ်မျ ျားစတင်ပါ

အ ျားရပ်ဆိုငျား် ပါ

(အမ်မအ

်ုပ်

်ုပ်ခြင်ား၊

မ်ုဘ်ုငား် ခဖငအ
ို့် ပားအြ ခြင်ားမ ား၊
( ူသစ်စ်ုအဆ င်ားခြင်ား၊ အြ ားအငွအသစ်
ထ်ုတ်အြ ားခြင်ားမ ား နင ို့် သင်တန်ားမ ား)

SMS, WhatApps,
အအရားအပေါ်အြ ားအငွမ ား)
၃။ အချြုံှု့မသ လိုပ်ငန်ျားစဉမျ ျား
အ ျားတျားို ချွဲှု့ပါ

(ဖ်ုနား် ခဖငက
ို့် ွပ်ကခြင်ား၊ ပါ၀င်ကကသူမ ားအ ားဆက်သွယ်ခြင်ား)

Remember also…
Clients in need:
(အဖခ ျားသတဖပြုံရန်)
(အသင်ားသ ားမ ား ်ုအပ်အသ )
• Restructuring
(အပားဆပ်ြ န်ခပန် ည်အခပ င်ား ခြင်ား)
• Emergency loans
(အအရားအပေါ်အြ ားအငွမ ား)
• Agricultural sector and value chain effects
(စက
်ု ်ပ ြုားအရားကဏ္ဍနငတ
ို့် န်ဖား်ု ထပ်အပါင်ားခြင်ားသက်အရ က်မှု့မ ား)
Staff:
(၀န်ထမ်ားမ ား)
• Extra payment to keep them motivated
(သူတ်ုအ
ွ အ
် ားတက် ကအစသညို့အ
် ပထ
်ု ပ်အဆ င်ားအပားအြ မှု့မ ား)
ို့ ားစတ်ဓ တ်ြန
You need them, but they need you too!
(သင်သတ
ူ က
်ု ို့ ်ု ်ုအပ်သည် သအသ
်ု ို့
် သူတသည်
်ု ို့
ည်ားသငက
်ို့ ်ု ်ုအပ်ကကသည်)
Same with funders!
(အငွအကကားပံပ
်ု ို့
ခဖစ်သည်)
ို့ ား်ု ကကသူမ ား ည်ား ထအတူ

(မများခွန်ျားနှငအ
် မဖြမျ ျား)

About RIFF-SEA
(RIFF-SEA အမကက င်ျား)

Responsible Inclusive Finance Facility for Southeast Asia (RIFF-SEA)
(အအရ ှု့အတ င်အ ရအတွက် တ ၀န်ယူမရအသ ပပှီားပပှီားခပညို့်စံ်ုသညို့်အငွအကကား၀န်အဆ င်မ (RIFF-SEA)

The RIFF-SEA offers the following trainings:
(RIFF-SEA မအအ က်အဖ ်ခပပါသင်တန်ားမ ားအ ားပံပ
ို့ ်ုားအပားသည်)

• Responsible Inclusive Finance Training
(တ ၀န်ယူမရအသ ပပှီားပပှီားခပညို့်စံ်ုသညို့်အငွအကကား၀န်အဆ င်မသင်တန်ား)

• Smart Assessor Training
(SMART ဆန်ားစစ်သခူ ဖစ်သင်တန်ား)

• SPI4 Auditor Training
(SPI4 စ ရင်ားစစ်သမ
ူ ားအတွက်သင်တန်ား)

• Training TA providers on client protection or SPM
(အသင်ားသ ားမ ားအ ားက ကွယ်အစ ငအ
ို့် ရ က်ခြင်ား (သ)်ု ို့ SPM အ ားနည်ားပည အကူအညှီပံို့ပ်ုားအပားသူမ ား အတွက်သင်တန်ား)

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

The RIFF-SEA provides co-financing to financial institutions for the following activities:
(RIFF-SEA မအငွအကကားအဖွှု့အစည်ားမ ားအ ား အအ က်အဖ ်ခပပါ

ပ်ရ ားမှု့မ ားအတွက် အငွအကကားမ အဝက ြံအပားသည်)

• SPI4 assessment plus additional support
(SPI4 ဆန်ားစစ်ခြင်ားနငထ
်ို့ ပ်အဆ င်ားပံပ
ို့ ား်ု မှု့မ ား)

• Client protection assessment
(အသင်ားသ ားမ ားအ ားက ကွယ်အပားခြင်ားဆင
်ု ရ
် ဆန်ားစစ်မ)

• Digital readiness assessment
(ဒစ်ဂ္ စ်တယ်အ ားအသငခို့် ဖစ်ခြင်ားအ ားဆန်ားစစ်မ)

• Upgrade project

(စှီမြ
ံ က်မ ားအဆငခ်ို့ မှငခ်ို့ ြင်ား)

• Specialized training on an aspect of SPM of the MFI’s choosing
(MFI ၏အရွ ားြ ယ်မှု့ ခဖစ်အသ SPM ၏ကဏ္ဍအအပေါ်အထူားခပြုသင်တန်ားအပားခြင်ား)

• Smart certification and/or social rating
(Smart Certification နင/်ို့ (သ)်ု ို့ (social rating)

ူမှု့အရားပင
်ု ား် ဆင
်ု ရ
် အကခဖတ်ခြင်ား)

…..About RIFF-SEA
(RIFF-SEA အမကက င်ျား)
During the COVID-19 crisis, RIFF-SEA has modified its protocols to better assist financial service providers:
(RIFF-SEA မ အငွအကကား၀န်အဆ င်မအပားသူမ ားအ ား ပမ
်ု အ
်ု က င်ားမွနအ
် သ အကူအညှီမ ားက်ု COVID-19 က
၄င်ား၏ ်ုပ်ငန်ားစဉ်မ ားက်ု ခပြုခပင်အခပ င်ား ထ ားသည်။)

အတွငား် အပားအပ်ရန်

• A simplified application form is online
(ရ်ု ားရင်ားအသ အ

က်

အ ား အွန်

်ုငား် တွငရ
် ရနင
်ု သ
် ည်)

• Applications can be reviewed biweekly instead of quarterly.
(အ က် မ ားအ ား သံ်ုား တစ်ကကမ်အစ ား၊ နစ်ပတ်တစ်ြါသံ်ုားသပ်သည်)
• Up to 80% of the project costs can be co-financed up to a maximum of $18,000.
(၈၀% အသ

စှီမြ
ံ က်၏က်ုနက
် စရတ်မ ားက်ု အမ ားဆံား်ု ပမ ဏ $18,000 အထပူားအပါင်ားအငွအကကားက ြံအပားသည်)

• Topics that can be covered have been expanded to include more COVID-related issues.
(ပ်ုြို့ နင်ု အ
် သ သင်ြန်ားစ မ ားအ ား COVID-19 နငပ
ို့် တ်သက်အသ ကစစရပ် မ ားမ ားပါ၀င်အအ င်တား်ု ြ ှု့ထ ားသည်)

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

