
MARC အေသးစမးေခးးေပ ငြလုပ္ုး္းမး Musoni ႏွ ပုင့္ လ းေလ ပးု 

ရ္ုကြ္ု၊ စကုတပုဘမ ၁၉၊ ၂၀၁၈ 

 

အဖ ြဲ႕အစညးုဆ ြပုရမတ ပု အမးျဖညုင့္ေလးျခပးုျဖပုင့္ ေကးးငကုေခးးေပ ရက  ေစျခပုး (MARC)  ္ 
အေသးစမးေပ ေခးးငြလုပ္ုး (MFI) (၅)ဖ ြဲ႕သည ုျ္္ု္ မႏွ ြပုပ က   ငြလပု္ုး္းမး ခးြဲ႕ထ ပုႏွ ြပုရ္ု ThitsaWorks  ္ 
ဝ္ုေဆမပု  ္ြေလးေ္ေသမ Musoni Core Banking System က ြ စတပ ုအသ ြးျလ ္ညု ျဖစုလ သညုါသည္။ Musoni 
System သည ုMFI း္မးအတ ကု အထ းျလ ငြလုထမးေသမ System တစုခြျဖစုျလ း 
ငတုတေငမ ေစးးက ကုက   ေပ ေြကးေဆမင့္ဖုဝြ္ဲ းမးထြဲတ ပု အေကမပုးဆ ြး ျဖစလု သညုါသည္။ Musoni သညု MFI 
္းမးတ ပု ငြလုပ္ုးစစု္းမး လ ြ္  ြ ေခးမေ  ္႕စ မ စ  ္ႏွြ ပုရ္ု၊ ထ ေရမကုေသမ ဝ္ုေဆမပု  ္ြ္းမး ေလးႏွ ြပုရ္ႏုွ ပုင့္ ငြလုပ္းု 
တ ြးခးြဲ႕္ ြ္ းမးတ ပု င ြအလုေသမ အြတုျ္စတုစုခြ ျဖစုသညုဟြ ယခြ Musoni ကြ  စတပုသ ြးစ ြဲ္ညုည္႔ MFI (၅)ဖ ြဲ႕္  
ယ ဆြကလ သညုါသည္။ အဆ ြလ  MFI ္းမး္ မ ECLOF, MHDO, SVS, The Sun Institute ႏွ ပုင့္ 
ဝ ငကု ေကးးငကုေ သဖ  ႕ျဖ  းေရးေဖမပေု းက ပုး တြ ည္႔ျဖစုလ သညုါသည္။ ဤ အဖ ြဲည္႔အစညုး္းမးအေ္ျဖပုင့္ င ေလ ပးု 
သ ြးေသမပးုေကးမုက ြ ေပ ေြကး ဝ္ုေဆမပု္  ြ ေလးငးကုက  ြျလ း ေကးးငကုႏွ ပုင့္ င္ုးလ္ုးဆကုသ ယုေရး 
ခကုခြဲေသမ ေ သ္းမး္  ဝပုေပ ္ ညးုလ းသညုင့္ ငြလုပ္းုက ပု္းမးက ြ အဓ က ဝ္ုေဆမပု  ္ြေလးငးကုက  လ သညုါသည္။ 

 

ျလညုတ ပုးတ ပု Musoni System က ြ အသ ြးျလ ေ္ျလ ျဖစုေသမ Hayman Capital ႏွ ပုင့္ Mason Microfinance 
အဖ ြဲ႕အစညးု္းမး္ညးုတ  အထကုေဖမုျလလ  MFI ္းမးသညုငညုး System က ြ စတပ ုသ ြးစ ြဲသ မး္ညုျဖစလု သညုါသည္။ 
Musoni က ြ အသ ြးျလ ေ္ေသမ MFI ္းမးသညု အစစအုငမ ေတမပုင့္တပုးခ ြပု္မေသမ Musoni ၏ ေခတု္  
ငြလုေဆမပုခးကု္းမးအျလပ ုျ္္ု္မႏွ ြပုပ က   ေပ ေြကးဆ ြပုရမ ္ညးုလညမ္းမးက ြ လ င့္လ ြးေလးေ္ေသမ ThitsaWorks  ္ 
ဝ္ုေဆမပု  ္ြ္ းမးက ြငညးု အကး  းခ စမးခ ပုင့္ ရႏွ ြပု္ညုျဖစုလ သညုါသည္။ Musoni System က ြ ျ္္ု္မဘမသမျဖပုင့္ 
သ ြးစ ြဲႏွ ြပုျလ း ဝ္ြုက းဌမ္က ြ တပုသ ပုးရ္ု င ြအလုေသမ အစ ရပုခ စမ္းမးက ြငညးု 
ထညုည္႔သ ပုးေလးထမးလ သညုါသည္။ ျ္ ္ု္မႏွ ြပုပ  အငြလုခး ္အုတ ပုး ျ္္ု္ မဘမသမျဖပုင့္ customer support 
က ြငညးု ျလ ငြလုေလးလ သညုါသည္။ 

 

SVS  ္ စကၠဌျဖစုသ  ေ ဒခပုသကု္ ္  ု  ္ Musoni သည ုျ္္ု္ မင့္ အေသးစမးေခးးေပ ငြလုပ္းုက္တ ပု အင ္ု 
သပုင့္ေတမုေသမ Core Banking System တစုခြျဖစုေြကမပးု၊ Musoni တ ပု လ ဝပုေသမ ငြလုေဆမပုခးကု္းမး္ မ 
MARC အဖ ြဲ႕ဝပု္းမးအတ ကု ငြလုပ္ုး း္မးက ြ အက  ္ုဟြ္ ုျ္ပုင့္ တြ းခးြဲ႕ရ္ုႏွ ပုင့္ customer ္းမးအမး 
အရညအုေသ းျ္ပုင့္ ဝ္ုေဆမပု  ္ြ္ းမး ေလးႏွ ြပုရ္ု အေထမကုအက  ျလ ႏွ ြပု္ညုဟြ ယ ြြကညုေြကမပုးႏွ ပုင့္ လ တ္မ 
ကြ္ၸဏ ျဖစုေသမ ThitsaWorks ထ ္  ငညးု ျလညတု ပုး support ရက  ႏွ ြပုေသမေြကမပုင့္ ္းမးစ မ 
အဆပေုျလေခးမေ  ္ည္႔ေြကမပုး ေျလမြကမးသ မးလ သညုါသည္။ 



 

ECLOF, The Sun Institute, MHDO, SVS, ဝ ငကု ေကးးငကုေ သဖ  ႕ျဖ  းေရးေဖမပုေ းက ပုး စသညုင့္ 
အဖ ြဲ႕အစညးု္းမးႏွ ပုင့္ လ းေလ ပးုေဆမပကု ကုခ ပုင့္ ရက  သညုင့္အတ ကု စ တုင ြလုက မး ဝ္ုးေျ္မကုေြကမပုး၊ ေ္မပုတ ပု 
SMS စမတ ြေလးလ ြည္႔စ္စု၊ ္ ြဘ ြပုးငုဘဏုစ္စႏုွ ပုင့္ Credit Scoring အစက  သညုည္႔ ္ညုးလညမ္းမးက ြ အသ ြးျလ ကမ 
ငြလုပ္းုေဆမပုတမ း္မး တစုႏွ စထုကုတစႏုွ စု တ ြးတကု ကးယုျလ္ုည္႔ငမေအမပု က ည ငြလေုဆမပုေလးသ မး္ညဟုြ 
Musoni ၏ အ္ ြေဆမပအုရမက  ခး လုျဖစုသ  Cameron Goldie-Scot  ္ ေျလမြကမးလ သညုါသည္။ 

ECLOF အေြကမပးု 

Environmental Conservation and Livelihood Outreach Foundation (ECLOF) (eclofmyanmar.org) 
သညု ၂၀၁၃ ခြႏွ စု၊ ႏွ ြဝပုဘမင ၂၆ ရကုတ ပု တညုေထမပခုြဲင့္ေသမ ျ္္ု္မႏွ ြပုပ  က   တရမးဝပု ျလညတု ပုး NGO 
တစုခြျဖစလု သညုါသည္။ အဖ ြဲ႕ေလ ပးု ၁၁ ခြ ၏ လ င့္လ ြး္ ြျဖပုင့္ ၁၉၅၉ ခြႏွ စုတ ပု ဖ ြဲ႕စညးုခြဲင့္သညုင့္ Ecumenical Organization 
ြက း၏အစ တုအလ ြပုးတစုခြ ျဖစုေသမ Ecumenical Church Loan Fund ငကုေအမကုတ ပု စတပုခြဲင့္ေသမ 
အဖ ြဲည္႔အစညးုတစုခြ ျဖစုလ သညုါသည္။ ရညုက ယုခးကု္ မ င ္ ြစ းလ မးေရးအေျခအေ္အရ ေပ ေြကးဆ ြပုရမငြလုပ္းု 
္းမးႏွ ပုင့္ ငကုင ္ ုး ေဝးက မေ္သ ္းမးက ြ ရလုက မဖ  ႕ျဖ  းတ ြးတကုေရးအတ ကု အေထမကုအက ျဖစုႏွ ြပု္ညုင့္ 
အစ အစစုျဖပုင့္ အကး  းက  ေစ္ညုင့္ ေပ ေြကးဝ္ုေဆမပု  ္ြ္းမးက ြ ေဆမပုက ကုေလးသ မးရ္ုျဖစုသညုါသည္။  

 

MHDO အေြကမပးု 

Myanmar Heart Development Organization (MHDO) (myanmarheart.info) သညု ၂၀၀၆ ခြႏွ စု၊ ဇ ္ ုင 
၆ ရကုတ ပု တညုေထမပခုြဲင့္ေသမ တရမးဝပု ျလညတု ပုး NGO တစုခြျဖစျုလ း ၂၀၀၉ ခြႏွ စု၊   ဇပုဘမငတ ပု 
ေစတ္မင့္ဝ္ုထ္ုး က စုစ းျဖပုင့္ စတပုခြဲင့္လ သညုါသည္။ ဤအဖ ြဲည္႔အစညးုသညု ျ္္ု္မင့္င ္ ြအသ ြပုးအဝ ြပုးက   င တ ြပုးက ြ 
စမ္မသ္မး္ ြႏွ ပုင့္ ျပ ္းုခး္းု္ ြ ျဖ္ုည္႔ကးကုႏွ ြပုေစရ္ ုစ းတညလု သညုါသည္။ ထ ြ စ းတညုခးကုက ြ 
အေကမပအုထညေုဖမုႏွြ ပုရ္ု ျ္ ္ု္မႏွ ြပုပ သ  ႏွ ြပုပ သမးတ ြပးု အငြလုငြလုက ြပုရမတ ပု ထ ေရမကုျ္္ုဆ္ုစ မ 
ငြလုက ြပုငမႏွ ြပုေအမပု လ င့္လ ြးေလးငးကု က  လ သညုါသည္။ ၂၀၀၆ ခြႏွ စ ုစတပုခြဲင့္စစကု တညုေထမပသု  ေစတ္မည္႔ဝ္ုထ္းု 
က စုစ းသည ုMHDO က ြ က ြယုလ ြုပု ေပ ျဖပုင့္ ရ္ုလ ြေပ  ္တညုခြဲင့္ျလ း က ြယုလ ြပုအမးျဖပုင့္ ေပ ေြကးအဖ ြဲ႕အစညုး္းမးႏွ ပုင့္ 
ခး တုဆကုရ္ု ခကုခြဲသညုင့္ ေ သ္းမး ဖ  ႕ျဖ  းတ ြးတကုငမေအမပု ေဆမပုက ကုခြဲင့္လ သညုါသည္။ 

 

SVS အေြကမပးု 

င ္ ြအသ လညမ ဖ  ႕ျဖ  းတ ြးတကုေရးဝ္ုေဆမပု  ္ြအသပးု (SVS) သညု ေကးးငကုေ သ း္မး ဖ  ႕ျဖ  းေရး၊ 
ဆပုးရြဲႏွ ္ုးလ း္ ြ္းမး လေလးမကုျလ း စမး္လုရ ကၡမ္းမး ဖ င ြေစရ္အုတ ကု အေသးစမးေပ ေြကးငြလပု္ုး စ ္  က ္းုက ြ 
္ႏွၱေေငးတ ြပးု ေ သြက း ဝ္ုးတ ပုးျ္  ႕္ယုတ ပု LIFT ႏွ ပုင့္ PGMF အက အည ျဖပုင့္ ၂၀၁၄ ခြႏွ စု၊ ဇ္ု္ ဝ ရ င္  



စတပ ုေဆမပုက ကုခြဲင့္ျလ း (၃)ႏွ စုခ ြဲေကးမု ေရမကုက  ခြဲင့္ျလ  ျဖစလု သညုါသည္။ ေပ ေြကးသ ပုးအမးစြ၊ အဖ ြဲ႕အစညုး 
သ ပုးအမးစြႏွ ပုင့္ င ည္႔စ ္ ုးအမး အရပုးအျ္စု သ ပုးအမးစြ စသညုင့္ သ ပုးအမးစြ (၃)္း  းျဖပုင့္ 
အေကမပအုထညေုဖမု ေဆမပုက ကုခြဲင့္လ သညုါသည္။ စတပုခး ္ု္   ယေ ည္္႔အခး ္အုထ  ေကးးက မ (၃၈) က မ္  (၆၇) 
က မအထ  တ ြးခးြဲ႕ႏွ ြပုခြဲင့္ျလ း အ ္ေုထမပုစြေလ ပးု (၇၄၀၀)ေကးမုအမး ရ ကၡမတ ြး ဝပုေပ တ ြးျဖစငုမေစရ္ ုSVS 
ဝ္ုထ္းု္းမး္  က ပုးဆပုး ေဆမပုက ကုႏွ ြပုခြဲင့္လ သညုါသည္။  

 

The SUN Institute အေြကမပးု 

The SUN Institute သညု အ္းမးျလညုသ ႏွ ပုင့္ လြဂၢင ကက္အြကမး စ ္ းုေဆမပရုည ုတြ းျ္ ပုင့္ျလ း 
အျလ္အုင ္ ုေဆ းေႏွ း္ ြ တ ြးတကုငမေစရ္ု ရညုက ယုသညုင့္ ရ္ုကြ္ုျ္  ႕အေျခစ ြကု NGO တစုခြျဖစုလ သညုါသည္။ 
The SUN Institute အေ္ျဖပုင့္ လြဂၢင ကက္သညု စ းလ မးေရး ဖ  ႕ျဖ  းေစရ္ု အခးကုအခးမကးေသမ 
ယႏွၱေရမးတစုခြျဖစုသညဟုြ ယ ြြကညလု သညုါသည္။ လြဂၢင ကက္ တ ြးတကုငမေစရ္ု စ းလ မးေရး အခ ပုင့္အင္ုး္းမး 
ဖ္ုတ းေလးႏွ ြပုေသမ၊ လြဂၢင ကက္က ြ စ္စုတကးျဖစုေစရ္ုႏွ ပုင့္ တ ြးတကုေျလမပးုငြဲငမေစရ္ု 
စညုး္းစးုစညုးက္ုး္းမး ခး္ တုႏွ ြပုေသမ ထ ေရမကုသညုင့္ ျလညုသ ည္႔က္ င ြအလုသညုဟြ ယ ဆလ သညုါသည္။ ဤ 
ရညုက ယုခးကု္းမးက ြ အေကမပအုထညုေဖမုႏွြ ပုရ္ု The SUN Institute က ြ ၂၀၁၂ ခြႏွ စု၊ ေ္ငတ ပု 
တညုေထမပခုြဲင့္လ သညုါသည္။ 

ဝ ငက ုေကးးငကေု သဖ  ႕ံဖ  းေရးေဖမပေု းရ ပးု အေြကမပးု 

ဝ ငကု ေကးးငကုေ သဖ  ႕ံဖ  းေရးေဖမပေု းရ ပုးက ြ ၂၀၁၀ ခြႏွ စ ုႏွ ြဝပုဘမင ၄ ရကုေ ည္္႔တ ပု 
စတပုတညုေထမပုခြဲင့္လ သညုါသည္။ ေကးးငကုေ သ္းမးအတ ပုး အခ ြ္ဲင့္စမသပေုကးမပးု္းမးတညေုထမပုေလးျခပုး၊ င 
ပယု္းမးအမး အဂၤင လုစမ၊ က ္ုလး်ဴတမလညမ ႏွ ပင့္ ုအျခမးေသမစ ္ ုးရညုျ္  ပုင့္တပေုရးသပုတ္းု္းမးက ြ လ ြည္႔ခးေလးျခပုး၊ 
သဘမဝေဘးအႏွၱေရမယု္းမး ႏွ ပုင့္ လဋ လကၡ္းမးေြကမပုင့္  ြြကၡေရမကုေ္သ း္မးအမး က ည ကယုဆယု ေလးျခပုးတ ြည္႔
 ျလ ငြလလု သညုါသည္။ ၂၀၁၄ ခြႏွ စ ုစကုတပဘုမင္  စတပ၍ု ေကးးငကုေ သ္းမးရ   ဆပးုရြဲႏွ ္ုးလ းေသမ အ 
္ုေထမပုစြ း္မး၏ ဘဝအဆပုေျလေရးႏွ ပုင့္ ဖ  ႕ံဖ  းတ ြးတကုေရးတ ြည္႔အတ ကု LIFT ၏ေပ ေြကးေထမကုလ င့့္္၊ PGMF 
၏ ္ညးုလညမ ေထမကုလ င့့္္ျဖပုင့္ MARC စ ္  က ္းုေအမကုတ ပု 
အေသးစမးေပ ေြကးဝ္ုေဆမပု  ္ြငြလပု္ုးက ြ ေအမပုျ္ပုစ မ ေဆမပုက ကုႏွ ြပုခြဲင့္သညု္ မ (၄)ႏွ စု ေကးမုင ္ုခြဲင့္ျလ  
ျဖစုလ သညုါသည္။ 

 

Musoni အေြကမပးု 

Musoni System သည ုက ၻ္မင့္အသ အ္ တုျလ  ဆုမ  ်ားဆြတ္္ခ်ားရရ ွိထ ်ားသည့္ MFI း္မးအတ ကု 
အထ းျလ ငြလုထမးေသမ ဘ႑ ေရ်ား  ၀္ေဆ ဆ္မ ုဆွိဆု္ရ  ေဆ ေ့္ဖ ္ ၀္္စေ္္စ္ျသည္ပါသည္။ 
Musoni ေဆ ေ့္ဖ သည္ ေဆြေငြ်ားၾေြ ဖၾ္ည်္ားမ  ်ားၾ ်ား ္ြမ္်ားေဆ ဆ္ရည္တွိ်ုားတြ္  ေ္ရ၀ ္ာ 



ြု၀္ြ ္ရွိတ္သြ္သ ေ္ရ၀ ္ ႏ ဆ့္ ဘ့္ ္္၀္္ ၾသု္်ားမစစံေသ သခ ၾမ  ်ား္ု ရ ွိရ  
ေြ ်ား ြ္ေ သမ  ်ားသွိုဖ ေရ ြ္ရ ွိေ္ရ၀္ ေဆ ဆရ္ြြ္ စ့္စွို်ားေစ်ား ႏွိုဆ္ေသ  ေဆ ေ့္ဖ တ္္္ု စေ္ေ္ငြ ဆ္်ား 
ၾ္ဥ္တ္ွိုြ္ သြ္ေသစစ ႏွိုဆ္  ့္စ္ျသည္ပါသည္။ 

Musoni ္၀္္သည္ ၾေသ်ား္ ်ား ေဆြေငြ်ား ုစဆ္၀္်ားမ  ်ားၾတြြ္ သဆ့္ေတ ္ေသ  ၀ည္်ားစည သ္ြ္ွိ ု 
ၾသု္်ားစစံထ ်ားစစ ်ား မွိုဘွိုဆ်္ား ္ စွိုြ္ဆ္  ႊ ေစစ ဆ္်ားစ္ဆ္်ား ဖ၀္ေဆ ဆ္မ္မ  ်ားာ ေဆြေစ်ားေ္ မၾ္တြြ္ 
ၾ ွိၾုေ   ြ္သတွိေစ်ားသည့္ SMS ္ တွိုေစ်ားစွိုဖစ္ဆ္်ား္၀္္ာ ေ္ ်ားေဆြၾရ ရ ွိမ  ်ား ေ တ ေြ ြ္တခ 
ရ တြဆ္ ၾဆ္တ ၀ြ္  ္ွိတ္ဆြ္မ္ မ ွိၾုစ္ဘ  offline ၾသု္်ားစစံ ႏွိုဆ္မည့္ tablet ၾစ  ေြ်ားး ဆ္်ားာ client မ  ်ား 
ၾသု္်ားစစံ ႏွိုဆ္မည္ဖ မွိုဘွိုဆ္်ား ္ ဘ့္ ဖ္၀္ေဆ ဆမ္္ ၾစ  ေြ်ားး ဆ္်ား (mobile banking app) ႏ ဆ္ ့ ေ္ ်ားေဆြေစ်ားရ၀္ 
ဆု္်ားစေတ္္ ြ္္ ရ တြဆ္ ၾေထ ြ္ၾြခ စေ္ ္ႏွိုဆ္မည္ဖ Credit Scoring ္သည့္  ုစ္ေဆ ဆမ္္မ  ်ား စ္ျဖဆ္စ္ျသည္ပါသည္။ 
ထ ြည္႔ေြကမပုင့္ ္ ဆ ြ္ သညု ေပ ေြကးအဖ ြဲည္႔အစညးု္းမးက ြ လ ြ္ ္ု ဘဏု ဝ္ုေဆမပု  ္ြ္ းမးထကု ေစးး သကုသမစ မ 
ေခတု္  ္ညးုလညမ္းမးျဖပုင့္ လ င့္လ ြးေလးႏွ ြပုလ သညုါသည္။ 

 

ThitsaWorks အေြကမပးု 

ThitsaWorks သည္ ေဆြေငြ်ားဆွိဆု္ရ ၾ ု္်ား္္ုစ္ျဖဆ္မ္ (Financial Inclusion) ၾတြြ္ 
၀ည္်ားစည စွိဆု္်ားဆွိုဆ္ရ  စ့္စွို်ားမ္မ  ်ား စစံ ုစ္ေစ်ား  ြ္ရ ွိေသ  ြုုမ ့္  စေ္္စ္ျသည္ပါသည္။ သတဆ်္ား 
ၾ္ ြ္ၾ ြ္ ႏ ဆ့္ ၀ည္်ားစည စွိုဆု္်ားဆရ ြးြမ်္ားြ ဆ္စည ရ ဆ္မ  ်ားမ  ဥ ်ားေဆ ဆ္  ြ္ရ ွိေသ  ThitsaWorks သည္ 
 ႏွိုဆ္ဆ္တြ ရ ွိ mission-critical IT enterprise ္၀္္မ  ်ားြွို 
ြွိုဆ္တြတ္ေစေရ ဆ်္ားရ တြဆ္  ႏ ္္ေစ္ျဆ်္ားမ  ်ား္ြ  ၾေတြဖၾ ြ္ံရ ွိထ ်ားေသ  ၾေြ ဖၾ္ည္်ားစေ္္စ္ျသည္ပါသည္။ ThitsaWorks 
သည္ ၾေသ်ား္ ်ား ေဆြေငြ်ားၾေြ ဖၾ္ည်္ားမ  ်ား ၾေ၀စေဆ့္ ထွိေရ ြ္ေသ  ေဆြေငြ်ားေထ ြ္စ့္မ္မ  ်ားေစ်ား ႏွိုဆ္ရ၀္ 
ၾေရ်ားစ္ျေသ  ေ တ  ႏ ဆ့္ ၀ည်္ားစည စ္ဖစွိုု်ားမ္မ  ်ားြွို  ုစ္ေဆ ဆ္ေစ်ား  ြ္ရ ွိစ္ျသည္ပါသည္။ 

Musoni ၾေငြ ဆ္်ား ၾေသ်ား္ွိတ္သွိရ ွိ ုွိစ္ျြ info@thitsaworks.com (သွို႕) +95-9965732351 သွိုဖ 
ဆြ္သြတ္ေမ်ားစမ၀္်ား ႏုွိဆ္စ္ျသည္ပါသည္။  

 

 

 

 

  


