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Media Release 

 

 

uab bank မှ ပန််းရ ောငခ်ြယ်နငှ့်် ပ ိုငတ်ြံွန်တ ို ့်နငှ့် ်ပ ်းရပေါင််းကော ပထမဥ ်းဆံို်း Celebrity Gift 

Cards မ ော်း စတငမ် တဆ်က် 

 

 န်ကိုန်၊ ၁၅ က် ဩဂိုတလ် ၂၀၂၀ - Euromoney မှ ရပ်းအပ်ြ  ်းခမင့်သ်ည့်် ၂၀၁၉ ၊၂၀၂၀ နစ်ှနစ်ှဆက်တ ိုက် 

“ခမန်မောန ိုငင်၏ံအရကောင််းဆံို်းဘဏ်” အခြစ်သတမ်တှခ်ြင််းြံ ရသော uab bankသည် ခမန်မောန ိုငင်၏ံ ရအောငခ်မငရ်က ော ်

ကကော်းရသော အနိုပညောရှငမ် ော်းခြစ်ကကသည့်် ပန််းရ ောငခ်ြယ် နငှ့် ် ပ ိုငတ်ြွံန်တ ို ့်နငှ့်အ်တ  ပ ်းရပေါင််းကော ခမန်မောန ိုငင်၏ံ 

ပထမဆံို်း Celebrity Gift Cards မ ော်းက ို ယရန ့် စတငမ် တဆ်က်ြ ့်သည်။ အဆ ိုပေါ Celebrity Gift Card မ ော်းသည် 

က ိုယ်တ ိုငအ်သံို်းခပြုန ိုငသ်ည့််အခပင ် လက်ရဆောငရ်ပ်းန ိုင ်န် အတက်ွပေါ ခပြုလိုပ်ထော်းသည့််အတက်ွ 

လက်ြံ ရှ သ မ ော်းလည််း စ တက်က ြုက်အသံို်းခပြုန ိုငပ်ေါသည်။  

 

 uab bank ၏ MD နငှ ့် CEO ဖြစ့်သူ Christopher Loh မှ “ uab bank မှှာ ကျွန့်တတှာ့်တ   ရ   အသ  ုံးဖ ြုသူတတွေ 

ရင့်ဆ  င့်တနရတ   အခက့်အခ တတွေက   သ ရှ နှာုံးလည့်ပ  ုံး ဒါတတွေက   တဖြရှင့်ုံးချက့်တတွေ ယူတဆှာင့်လှာတ ုံးန  င့်မယ့်ဆ  တှာ 

ယ  ကကည့် ါတယ့်။ ခ လ   ထူုံးဖခှာုံးတ   အချ န့်အခါသမယမှှာ လက့်တဆှာင့်တ ုံးဖခင့်ုံးက စ တ့်လှု ့်ရှှာုံးတစပ  ုံး မျှာုံးတသှာအှာုံးဖြင ့် 

လက့်တဆှာင့်ရရှ သူတတွေက (ဥ မှာအတနန   တဖ ှာရမယ့်ဆ  ရင့် မင်္ဂလှာလက့်ြွေ ွဲ့တတွေမှှာ ထမင့်ုံးတ ါင့်ုံးအ  ုံး အလ  ုံး ၂၀ တလှာက့် 

လက့်ြွေ ွဲ့သလ  ) တူည တ   လက့်တဆှာင့်တတွေ ရတလ ရှ ကက ါတယ့်။ Celebrity Gift Card က အခ လ   

လက့်တဆှာင့်တရွေုံးချယ့်မှုတတွေ ဖ ြုလ  ့်တ  အခါမှှာ တခါင့်ုံးက  က့်ရတှာမျ ြုုံး မရှ န  င့်တတှာ သလ   လက့်ခ ရရှ တ  သူအတနန  လည့်ုံး 

မလ  ချင့်တ   လက့်တဆှာင့်တတွေရမှှာမျ ြုုံးတတွေ စ  ုံးရ မ့်စရှာ မလ  တတှာ  ါဘူုံး။  Gift Card ဆ  တှာထက့်    တ      င့်တ ခွေန့်န   

 န့်ုံးတရှာင့်ဖခယ့်တ   ရ    ရ သတ့်တတွေ အတနန  လည့်ုံး တရွေုံးချယ့်စရှာ ဖြစ့်သွေှာုံးတှာာတ ါ  ။”ာဟ  တဖ ှာကကှာုံးခ   ါသည့်။ 

 

“ကျွန့်မတ   တတွေဟှာ  သူငယ့်ချင့်ုံးမ တ့်တဆွေတတွေ၊ မ သှာုံးစ ဝင့်တတွေန  အတူရှ တ   

အချ န့်တ  င့်ုံးက    ထူုံးထူုံးဖခှာုံးဖခှာုံးရှ တစချင့်ကက ါတယ့်။ နစှ့် တ့်လည့်တန  ၊ Baby shower၊ တမွေုံးတန  ၊ မင်္ဂလှာတဆှာင့်၊ 

ဘွေ ွဲ့ရအထ မ့်ုံးအမှတ့်တ   အတွေက့် ပ  ုံးဖ ည ့်စ  တ   လက့်တဆှာင့်တ ုံးြ    တရွေ ုံးချယ့်ရတှာ မလွေယ့်ကူ ါဘူုံး။ ဒါတ မယ ့် ဒ  gift card 

တလုံးတတွေကတတှာ  ဒ ဖ ဿနှာက  တဖြရှင့်ုံးတ ုံးန  င့်မှှာ ါ။ လက့်ခ ရရှ မယ ့်သူအတွေက့် အသ  ုံးဝင့်ပ  ုံး 

တမူထူုံးဖခှာုံးတ  လက့်တဆှာင့်တ ုံးချင့်ရင့်တတှာ  ဒ  gift card တလုံးတတွေက ပ  ုံးဖ ည ့်စ  တ  တရွေုံးချယ့်မှုတစ့်ခ ဖြစ့်တနမှှာ ါ။ 

တစျုံးဝယ့်ထွေက့်ချင့်လှာုံး၊ ဆ  င့်မှှာစှာုံးချင့်လှာုံး၊ တြျှာ့်တဖြတရုံးတစ့်ခ ခ အတွေက့်  သ  ုံးချင့်လှာုံး၊ ကတ့်လက့်ခ ရရှ သူက 

စ တ့်ကက ြုက့်တရွေုံးချယ့်န  င့် ါတယ့်။ ကျွန့်မက  ချစ့်တ   ရ သတ့်မျှာုံးန   ဖမန့်မှာန  င့်င သှာုံးတတွေအတနန  လည့်ုံး ဒ ကတ့်တလုံးတတွေက   

သတဘှာကျနစှ့်သက့်လ မ ့်မယ့် လ    တမ ှာ့်လင ့် ါတယ့်။ ပ  ုံးတတှာ  uab bankက  လည့်ုံး ခ လ   ူုံးတ ါင့်ုံးမှုအတွေက့် 

တကျုံးဇူုံးတင့်တကကှာင့်ုံးတဖ ှာ ါရတစ။”ာဟ   န့်ုံးတရှာင့်ချယ့်ကတဖ ှာကကှာုံးခ   ါသည့်။ 
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“ဖမန့်မှာန  င့်င ရ   အတကှာင့်ုံးဆ  ုံးဘဏ့်ဖြစ့်တ   uab ဘဏ့်န    ူုံးတ ါင့်ုံးပ  ုံး ဒ  Celebrity Gift Card က  ထ တ့်လ  ့်ရတ  အတွေက့် 

ကျွန့်တတှာ့် ရင့်ခ န့်စ တ့်လှု ့်ရှှာုံးရ ါတယ့်။ ပ  ုံးတတှာ  ဖမန့်မှာန  င့်င သှာုံးတတွေန   ကျွန့်တတှာ့်က  ချစ့်တ    ရ သတ့်မျှာုံးအတွေက့် 

အဓ  ပှာယ့်ရှ တ   ထ တ့်က န့်တစ့်ခ က  တ ုံးန  င့်မှှာဖြစ့်တ  အတွေက့် အရမ့်ုံးဝမ့်ုံးသှာရ ါတယ့်။ စ တ့်ရှည့်ရှည့်န  လ  ့်တဆှာင့်ခ  ပ  ုံး 

တနှာက့်ဆ  ုံးမှှာတတှာ ရရှ ခ  ပ  ဖြစ့် ါတယ့်။ ဒ တနှာက့်ဆ  ုံး product တလုံးက   ဘဏ့်ခွေ တတွေဆ မတရှာက့်ခင့် 

ဦုံးဦုံးြျှာုံးြျှာုံးလက့်ထ မှှာရှ ချင့်ရင့်တတှာ  ဒ တန  က  စပ  ုံး အွေန့်လ  င့်ုံးကတန ကက ြုတင့်မှှာယူန  င့် ါပ  တနှာ့်။”ာ ဟ  

   င့်တ ခွေန့်ကတဖ ှာကကှာုံးခ   ါသည့်။ 

 

Lilian Wang, Visa Myanmar ရ   Country Manager က “ဖမန့်မှာန  င့်င ရ    ထမဦုံးဆ  ုံး Celebrity Gift Card 

က  ထ တ့်န  င့်တ  အတွေက့် uab bankက   င်္ ဏ့်ဖ ြုချင့် ါတယ့်။ လက့်ရှ စစ့်တမ့်ုံးတတွေအရ ဖမန့်မှာန  င့်င က တငွေသှာုံးမ   

တငွေတ ုံးတချတ   စနစ့်သ  ုံးစွေ သည ့် လူငါုံးတယှာက့်မှှာ သ  ုံးတယှာက့်န  အထက့်က (၆၂%) 

တနှာက့်နစှ့်မှှာ   ပ  ုံးသ  ုံးြ   ရှ တယ့်လ   သ ရ ါတယ့်။ ဒ လ     မ  သ  ုံးစွေ ချင့်တ   အကက ုံးမှာုံးဆ  ုံးအတကကှာင့်ုံးဖ ချက့်တတွေကတတှာ  

သ  ုံးစွေ ရအဆင့်တဖ မှု(၃၆%)၊ တငွေသှာုံးမ  စနစ့်က   တွေင့်တွေင့်ကျယ့်ကျယ့်    မ  လက့်ခ လှာမှု(၂၈%)၊ လက့်ထ တွေင့် 

တငွေသှာုံးအမျှာုံးကက ုံးမက  င့်လ  ဖခင့်ုံး(၂၀%) တ     ဖြစ့် ါတယ့်။ ဖမန့်မှာန  င့်င ရ   အန  ညှာရှင့်မျှာုံးန   

 ူုံးတ ါင့်ုံးတဆှာင့်ရွေက့်မှုအတနဖြင ့် uab-Visa Celebrity Gift Card ဟှာ ဖမန့်မှာန  င့်င ရ  သ  ုံးစွေ သူမျှာုံးက   ဒ င်္ျစ့်တယ့် 

တငွေတ ုံးတချမှုမျှာုံးမျှာုံးဖ ှာုံးလှာတအှာင့်နငှ ့် ဖမန့်မှာန  င့်င က   တငွေသှာုံးမ   စနစ့် တွေင့်ကျယ့်လှာတအှာင့် 

တဖခလှမ့်ုံးတစ့်ရ ့်ဖြစ့်မယ့်လ    ယ  ကကည့် ါတယ့် ။  

 

uab Celebrity Gift Card မျှာုံးက   uab bankခွေ မျှာုံးနငှ ့် Ananda Retail Stores မျှာုံးတွေင့် စက့်တင့်ဘှာလ ၂၀၂၀ 

မှရရှ န  င့်မည့်ဖြစ့်ပ  ုံး အဖခှာုံးတသှာ Retail Store မျှာုံးတွေင့်လည့်ုံး ဆက့်လက့်ရရှ န  င့်တအှာင့် 

လ  ့်တဆှာင့်သွေှာုံးမည့်ဖြစ့် ါသည့်။ ကက ြုတင့်မှှာယူလ   ါက ဒ တန  ကစတင့်ပ  ုံး uab retail Facebook Page သ   မဟ တ့် e-

mail (shop@uab.com.mm) မှတစ့်ဆင ့် မှှာယူန  င့်မှှာဖြစ့် ါတယ့်။ Set တခ လ  ုံးဝယ့်ယူအှာုံးတ ုံးသည ့် customer 

မျှာုံးသည့် ဘှာုံးအ ပမ ြု ွဲ့သ     “   င့်တ ခွေန့်၊  န့်ုံးတရှာင့်ချယ့်တ   နငှ ့် အတူ အှာုံးလ ့်ရက့်”ာ အစ အစဉ်တွေင့်  ါဝင့် 

က စမ့်ုံးခွေင ့်ရမှှာဖြစ့် ါသည့်။ 

(COVID 19 အတဖခအတနအရ ရက့်အတ အကျက   မကကှာခင့် တကကညှာသွေှာုံးမည့်ဖြစ့် ါသည့်။) 
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uab bank အရကကောင််း  

 

uab bank သည့် ဖမန့်မှာန  င့်င တ ုံးကွေက့်က  ဦုံးတဆှာင့်တနသည ့် ဘဏ့်တစ့်ခ  ဖြစ့် ါသည့်။ တဖ ှာင့်ုံးလ လှာတသှာ 

စည့်ုံးမျဉ်ုံးစည့်ုံးကမ့်ုံးမျှာုံးနငှ ့် နည့်ုံးစနစ့်တ   အကကှာုံး ဖမန့်မှာ  ဘဏ့်လ  ့်ငန့်ုံး ကဏ္ဍမျှာုံးတွေင့်  ဖ ြုဖ င့်တဖ ှာင့်ုံးလ မှု၊ 

ဦုံးတဆှာင့်မှုမျှာုံးဖြင ့် အသ မှတ့်ဖ ြုခ ရဖခင့်ုံးတ   သည့် uab bank အှာုံး ‘Myanmar’s Best Bank’ အဖြစ့် Euromoney 

မှလည့်ုံးတကှာင့်ုံး၊ ‘Mid-sized Domestic Retail Bank of the Year’ အဖြစ့် Asian Banking & Finance 

မှလည့်ုံးတကှာင့်ုံး၊ Corporate Governance Disclosure တွေင့် န  ါတ့် (၁) ဖြင ့် Myanmar Centre for Responsible 

Business မှ စ ရင့်တင့်ဖ ခ  သည ့်  ွေင ့်သစ့်စ (TiME) အစ ရင့်ခ စှာ မှလည့်ုံးတကှာင့်ုံး အသ ုံးသ ုံး သတ့်မှတ့်ချ ုံးတဖမ ှာက့်ခ  ဖခင့်ုံး 

တ   တကကှာင ့်ဖြစ့် ါသည့်။   

 

၂၀၁၀ ခ နစှ့်တွေင့် စတင့်တည့်တထှာင့်ခ  ပ  ုံး ယခ အခါတွေင့် ဖမန့်မှာန  င့်င အတွေင့်ုံးရှ  ပမ ြု ွဲ့နယ့်တ ါင့်ုံး ၄၇ ပမ ြု ွဲ့နယ့်တွေင့် ဘဏ့်ခွေ တ ါင့်ုံး 

၇၈ ဘဏ့်ထ  တ  ုံးချ ွဲ့၍ customer မျှာုံး ၏ လ  အ ့်ချက့်န  အည  Consumer Banking၊ Premier Banking၊ SME Banking၊ 

Corporate Banking၊ Trade Finance နငှ ့် Treasure Services စသည ့် အဓ ကကျတသှာ ဘဏ့်လ  ့်ငန့်ုံး 

ဝန့်တဆှာင့်မှုမျှာုံးအှာုံး စနစ့်တကျလက့်ခ  တဆှာင့်ရွေက့် တ ုံးလျက့်ရှ  ါသည့်။ uab ၏ လ  ့်ငန့်ုံး အခွေ ဖြစ့်သည ့် uab 

securities မှတဆင ့်လည့်ုံး Brokerage Services၊ Corporate and Financial Advisory၊ Investment Banking နငှ ့် 

Capital Market ဆ  င့်ရှာဝန့်တဆှာင့်မှုမျှာုံးအှာုံး လက့်ခ တဆှာင့်ရွေက့်တ ုံးလျက့်ရှ တန ါသည့်။   

 

uab bank အတနဖြင ့်    မ  ြွေ ွဲ့ ပြ ြုုံးတ  ုံးတက့်တသှာ ဖမန့်မှာန  င့်င တတှာ့် ဖြစ့်လှာန  င့်တစရန့်၊ လူမှုအကျ ြုုံးစ ုံး ွေှာုံးက   

အတလုံးထှာုံးတသှာ ဘဏ့်လ  ့်ငန့်ုံးတစ့်ခ အတနဖြင ့် တစ့်ဦုံးနငှ ့်တစ့်ဦုံးကကှာုံး ချ တ့်ဆက့် တဆှာင့်ရွေက့်တ ုံးရန့်၊ 

အခွေင ့်အလမ့်ုံးမျှာုံး ြန့်တ ုံးတ ုံးရန့်နငှ ့် လူတနမှုဘဝမျှာုံး    မ  တ  ုံးတက့်တစြ   အတွေက့် အတထှာက့်အ   မျှာုံး တ ုံးန  င့်ရမည့်ဟ  

ယ  ကကည့်ထှာုံး ါသည့်။     မ  တကှာင့်ုံးမွေန့်သည ့် ဖမန့်မှာန  င့်င အှာုံး တြှာ့်တဆှာင့်လ  သည ့် ရည့်ရွေယ့်ချက့်ဖြင ့် ၂၀၁၇ ခ နစှ့် ၊ 

ဒ ဇင့်ဘှာလတွေင့် “Be The Change Myanmar”ာ ၏  ဏှာမတဖခလှမ့်ုံးအှာုံး စတင့်ခ  ပ  ုံး အမျ ြုုံးသမ ုံးမျှာုံးနငှ ့် 

ကတလုံးငယ့်မျှာုံးအှာုံး အကျ ြုုံးဖ ြုသည ့် လ  ့်ငန့်ုံးမျှာုံးက   ဦုံးစှာုံးတ ုံး လ  ့်တဆှာင့်ခ   ါသည့်။ uab bank အတနဖြင ့် အနှာင်္တ့် 

တွေင့်လည့်ုံး ကျွန့်  ့်တ   တနထ  င့်သည ့် လူ  အြွေ ွဲ့အစည့်ုံးတစ့်ရ ့်လ  ုံးအတွေက့် တှာဝန့်သ မှုအဖ ည ့်ဖြင ့် အကျ ြုုံးဖ ြုလ  ့်ငန့်ုံးမျှာုံး 

ဆက့်လက့် တဆှာင့်ရွေက့်သွေှာုံးန  င့်လ မ ့် မည့် ဟ လည့်ုံး ယ  ကကည့်မ  ါသည့်။   
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Visa အရကကောင််း 

Visa Inc. (NYSE: 

V) သည့် ကမဘှာတစ့်ဝန့်ုံး ဒ င်္ျစ့်တယ့်တငွေတ ုံးတချမှုလ  ့်ငန့်ုံးနယ့် ယ့်တွေင့် ဦုံးတဆှာင့်တနသည ့် အြွေ ွဲ့အစည့်ုံးတစ့်ရ ့်ဖြစ့်သည့်။

 ကျွန့်  ့်တ   ၏ ရည့်မှန့်ုံးချက့်မှှာလူတစ့်ဦုံးတစ့်တယှာက့်ချင့်ုံး၊ စ ုံး ွေှာုံးတရုံးလ  ့်ငန့်ုံးမျှာုံးနငှ ့်စ ုံး ွေှာုံးတရုံး နယ့် ယ့်မျှာုံး တ  ုံးတက့်

တအှာင့်ဖမင့်လှာတစတရုံးအတွေက့် ဆန့်ုံးသစ့်၍ လ  ဖခ ြုစ တ့်ချရဆ  ုံးတသှာ တငွေတ ုံးတချမှုကွေန့်ယက့်တစ့်ခ က   ကမဘှာတစ့်ဝန့်ုံး ချ တ့်

ဆက့်တ ုံးန  င့်ရန့်ဖြစ့်သည့်။ ကမဘှာတ ေါ်တွေင့် တခတ့်အမ ဆ  ုံး ကွေန့်ယက့်တစ့်ခ  ဖြစ့်သည ့် VisaNet က   အသ  ုံးဖ ြု၍ ကမဘှာတစ့်

ဝန့်ုံး လ  ဖခ ြုစ တ့်ချစွေှာ တငွေတ ုံးတချမှုမျှာုံး ဖ ြုလ  ့်န  င့်သလ  ၊ သတင့်ုံးအချက့်အလက့်တ ါင့်ုံး ၆၅၀၀၀ တကျှာ့်က   တစ့်စကက န  ့်အ

တွေင့်ုံး လ  တဖ ှာင့်ုံး တ ုံး    န  င့်သည့်။ Visa က မပဏ အတနဖြင ့်ဆန့်ုံးသစ့်တ ထွေင့်မှုအတ ေါ် စဉ်ဆက့်မဖ တ့် အသှာုံးတ ုံးလ  ့်တဆှာ

င့်လှာခ  ဖခင့်ုံးတကကှာင ့် ယခ အခါ မည့်သည ့်ကကှာုံးခ အသ  ုံးဖ ြုစက့်ဖြင ့်မဆ   စ ုံး ွေှာုံးတရုံးလ  ့်ငန့်ုံးမျှာုံး ချ တ့်ဆက့်လ  ့်တဆှာင့်ရှာ၌

 လျင့်ဖမန့်စွေှာ တ  ုံးတက့်တဖ ှာင့်ုံးလ မှုမျှာုံးဖြစ့်တ ေါ်လှာခ  ကှာ လူတ  င့်ုံး တနရှာတ  င့်ုံးအတွေက့် တငွေသှာုံးက  င့်တဆှာင့်ရန့်မလ  အ ့်

တတှာ သည ့် အနှာင်္တ့်တစ့်ခ  ရရှ တြှာ့်တဆှာင့်န  င့်တရုံးအတွေက့် တွေန့်ုံးအှာုံးတစ့်ရ ့်လည့်ုံးဖြစ့်တစသည့်။ အန့်နှာတလှာ မှ ဒစ့်င်္ျစ့်

တယ့်စနစ့်ဆ သ    ကမဘှာကက ုံးတစ့်ခ လ  ုံးက ကူုံးတဖ ှာင့်ုံးတနသည ့်အချ န့်တွေင့်တကှာင့်ုံးမွေန့်တသှာ စ ုံး ွေှာုံးတရုံးတစ့်ရ ့်လ  ုံး၏ အနှာင်္

တ့်က  ဖ န့်လည့်   တြှာ့်န  င့်တရုံးအတွေက့် Visa အတနဖြင ့် မ မ ၏အမှတ့်တ ဆ  ့်၊ ထ တ့်က န့်မျှာုံး၊ လူအင့်အှာုံးနငှ ့် ကွေန့်ရက့်တ   

က   အသ  ုံးဖ ြုတဆှာင့်ရွေက့်သွေှာုံးမည့်ဖြစ့်သည့်။ Visa နငှ ့်စ ့်လျဉ်ုံးသည ့်    မ  ဖ ည ့်စ  တသှာ သတင့်ုံးအချက့်အလက့်မျှာုံး အတွေ

က့် About Visa, visa.com/blog နငှ ့်@VisaNews တွေင့် ဝင့်တရှာက့်တလ လှာ ကကည ့်ရှုန  င့်သည့်။ 

 

 

   မ  သ ရှ လ   ါက website: https://www.uab.com.mm/ သ    ဝင့်တရှာက့်တလ လှာန  င့်ပ  ုံး Media နငှ ့် တ့်သက့်သည ့် 

တမုံးခွေန့်ုံးမျှာုံးအတွေက့် တအှာက့် ါအတ  င့်ုံး ဆက့်သွေယ့်န  င့် ါသည့်။ 

 

သင့်ုံးလ  ရ  @ +95 9 97 416 5852 | thinnleiyee@uab.com.mm  
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