MARC အေသးစမးေခးးေပငြလုပ္ုး္းမး Musoni ႏွပုင့္ လးေလ ပုး
ရ္ုကြ္ု၊ စကုတပုဘမ ၁၉၊ ၂၀၁၈

အဖြဲ႕အစညုးဆြပုရမတပု အမးျဖညုင့္ေလးျခပုးျဖပုင့္ ေကးးငကုေခးးေပရကေစျခပုး (MARC) ္
အေသးစမးေပေခးးငြလုပ္ုး (MFI) (၅)ဖြဲ႕သညု ျ္္ု္မႏွြပုပက ငြလပ
ု ္ုး္းမး ခးြဲ႕ထပုႏွြပုရ္ု ThitsaWorks ္
ဝ္ုေဆမပု္ေ
ြ လးေ္ေသမ Musoni Core Banking System ကြ စတပု အသြးျလ ္ညု ျဖစုလ သညုါသည္။ Musoni
System သညု MFI ္းမးအတကု အထးျလ ငြလုထမးေသမ System တစုခြျဖစုျလး
ငတုတေငမ ေစးးကကုက ေပေြကးေဆမင့္ဖုဝ္
ြဲ းမးထြဲတပု အေကမပုးဆြး ျဖစုလ သညုါသည္။ Musoni သညု MFI
္းမးတပု ငြလုပ္ုးစစု္းမး လ္
ြ ြ ေခးမေ္႕စမ စ္ႏွြပုရ္ု၊ ထေရမကုေသမ ဝ္ုေဆမပု္ြ္းမး ေလးႏွြပုရ္ုႏွပုင့္ ငြလုပ္ုး
တြးခးြဲ႕္္
ြ းမးတပု ငအ
ြ လုေသမ အြတုျ္စုတစုခြ ျဖစုသညုဟြ ယခြ Musoni ကြ စတပုသြးစြဲ္ညုည္႔ MFI (၅)ဖြဲ႕္
ယဆြကလ သညုါသည္။ အဆလ
ြ MFI ္းမး္မ ECLOF, MHDO, SVS, The Sun Institute ႏွပုင့္
ဝငကု ေကးးငကုေ သဖ႕ျဖ းေရးေဖမပုေ းကပုး တြည္႔ျဖစုလ သညုါသည္။ ဤ အဖည္႔အ
ြဲ စညုး္းမးအေ္ျဖပုင့္ ငေလ ပုး
သြးေသမပုးေကးမုကြ ေပေြကး ဝ္ုေဆမပု္ြ ေလးငးကုကြျလး ေကးးငကုႏွပုင့္ င္ုးလ္ုးဆကုသယုေရး
ခကုခေ
ြဲ သမ ေ သ္းမး္ ဝပုေပ္ညုးလ းသညုင့္ ငြလုပ္ုးကပု္းမးကြ အဓက ဝ္ုေဆမပု္ြေလးငးကုကလ သညုါသည္။

ျလညုတပုးတပု Musoni System ကြ အသြးျလ ေ္ျလျဖစုေသမ Hayman Capital ႏွပုင့္ Mason Microfinance
အဖြဲ႕အစညုး္းမး္ညုးတ အထကုေဖမုျလလ MFI ္းမးသညုငညုး System ကြ စတပု သြးစြဲသမး္ညုျဖစုလ သညုါသည္။
Musoni ကြ အသြးျလ ေ္ေသမ MFI ္းမးသညု အစစုအငမ ေတမပုင့္တပုးခြပု္မေသမ Musoni ၏ ေခတု္
ငြလုေဆမပုခးကု္းမးအျလပု ျ္္ု္မႏွြပုပက ေပေြကးဆြပုရမ ္ညုးလညမ္းမးကြ လလ
င့္ ြးေလးေ္ေသမ ThitsaWorks ္
ဝ္ုေဆမပု္္
ြ းမးကင
ြ ညုး အကး းခစမးခပုင့္ ရႏွြပု္ညုျဖစုလ သညုါသည္။ Musoni System ကြ ျ္္ု္မဘမသမျဖပုင့္
သြးစြဲႏွြပုျလး ဝ္ုြကးဌမ္ကြ တပုသပုးရ္ု ငအ
ြ လုေသမ အစရပုခစမ္းမးကြငညုး
ထညုည္႔သပုးေလးထမးလ သညုါသည္။ ျ္္ု္မႏွြပုပ အငြလုခး္ုအတပုး ျ္္ု္မဘမသမျဖပုင့္ customer support
ကြငညုး ျလ ငြလုေလးလ သညုါသည္။

SVS ္ စကၠဌျဖစုသ ေ ဒခပုသကု္္ု ္ Musoni သညု ျ္္ု္မင့္ အေသးစမးေခးးေပငြလုပ္ုးက္တပု အင္ု
သပုင့္ေတမုေသမ Core Banking System တစုခြျဖစုေြကမပုး၊ Musoni တပု လ ဝပုေသမ ငြလုေဆမပုခးကု္းမး္မ
MARC အဖြဲ႕ဝပု္းမးအတကု ငြလုပ္ုး္းမးကြ အက္ုဟ္
ြ ုျ္ပုင့္ တြးခးြဲ႕ရ္ုႏွပုင့္ customer ္းမးအမး
အရညုအေသးျ္ပုင့္ ဝ္ုေဆမပု္္
ြ းမး ေလးႏွြပုရ္ု အေထမကုအက ျလ ႏွြပု္ညုဟြ ယြြကညုေြကမပုးႏွပုင့္ လ တ္မ
ကြ္ၸဏျဖစုေသမ ThitsaWorks ထ္ငညုး ျလညုတပုး support ရကႏွြပုေသမေြကမပုင့္ ္းမးစမ
အဆပုေျလေခးမေ္ည္႔ေြကမပုး ေျလမြကမးသမးလ သညုါသည္။

ECLOF, The Sun Institute, MHDO, SVS, ဝငကု ေကးးငကုေ သဖ႕ျဖ းေရးေဖမပုေ းကပုး စသညုင့္
အဖြဲ႕အစညုး္းမးႏွပုင့္ လးေလ ပုးေဆမပုကကုခပုင့္ ရကသညုင့္အတကု စတုငြလုကမး ဝ္ုးေျ္မကုေြကမပုး၊ ေ္မပုတပု
SMS စမတြေလးလည္႔စ
ြ ္စု၊ ္ြဘပ
ြ ုးငုဘဏုစ္စုႏွပုင့္ Credit Scoring အစကသညုည္႔ ္ညုးလညမ္းမးကြ အသြးျလ ကမ
ငြလုပ္ုးေဆမပုတမ္းမး တစုႏွစုထကုတစုႏွစု တြးတကု ကးယုျလ္ုည္႔ငမေအမပု ကညငြလေ
ု ဆမပုေလးသမး္ညုဟြ
Musoni ၏ အ္ေ
ြ ဆမပုအရမကခး လုျဖစုသ Cameron Goldie-Scot ္ ေျလမြကမးလ သညုါသည္။
ECLOF အေြကမပုး
Environmental Conservation and Livelihood Outreach Foundation (ECLOF) (eclofmyanmar.org)
သညု ၂၀၁၃ ခြႏွစု၊ ႏွြဝပုဘမင ၂၆ ရကုတပု တညုေထမပုခင့္ေ
ြဲ သမ ျ္္ု္မႏွြပုပ က တရမးဝပု ျလညုတပုး NGO
တစုခြျဖစုလ သညုါသည္။ အဖြဲ႕ေလ ပုး ၁၁ ခြ ၏ လင့္လးြ ္ြျဖပုင့္ ၁၉၅၉ ခြႏွစုတပု ဖြဲ႕စညုးခြဲင့္သညုင့္ Ecumenical Organization
ြကး၏အစတုအလပ
ြ ုးတစုခြ ျဖစုေသမ Ecumenical Church Loan Fund ငကုေအမကုတပု စတပုခြဲင့္ေသမ
အဖည္႔အ
ြဲ စညုးတစုခြ ျဖစုလ သညုါသည္။ ရညုကယုခးကု္မ င္ြစးလမးေရးအေျခအေ္အရ ေပေြကးဆပ
ြ ုရမငြလုပ္ုး
္းမးႏွပုင့္ ငကုင္ုး ေဝးကမေ္သ္းမးကြ ရလုကမဖ႕ျဖ းတးြ တကုေရးအတကု အေထမကုအကျဖစုႏွပ
ြ ု္ညုင့္
အစအစစုျဖပုင့္ အကး းကေစ္ညုင့္ ေပေြကးဝ္ုေဆမပု္ြ္းမးကြ ေဆမပုကကုေလးသမးရ္ုျဖစုသညုါသည္။

MHDO အေြကမပုး
Myanmar Heart Development Organization (MHDO) (myanmarheart.info) သညု ၂၀၀၆ ခြႏွစု၊ ဇ္ုင
၆ ရကုတပု တညုေထမပုခင့္ေ
ြဲ သမ တရမးဝပု ျလညုတပုး NGO တစုခြျဖစုျလး ၂၀၀၉ ခြႏွစု၊ ဇပုဘမငတပု
ေစတ္မင့္ဝ္ုထ္ုး ကစုစးျဖပုင့္ စတပုခြဲင့္လ သညုါသည္။ ဤအဖည္႔အ
ြဲ စညုးသညု ျ္္ု္မင့္င္အ
ြ သပ
ြ ုးအဝြပုးက ငတြပုးကြ
စမ္မသ္မး္ႏွ
ြ ပုင့္ ျပ္ုးခး္ုး္ြ ျဖ္ုည္႔ကးကုႏွြပုေစရ္ု စးတညုလ သညုါသည္။ ထြ စးတညုခးကုကြ
အေကမပုအထညုေဖမုႏွြပုရ္ု ျ္္ု္မႏွြပုပသ ႏွြပုပသမးတြပးု အငြလုငြလုကပ
ြ ုရမတပု ထေရမကုျ္္ုဆ္ုစမ
ငြလုကြပုငမႏွြပုေအမပု လင့္လြးေလးငးကု ကလ သညုါသည္။ ၂၀၀၆ ခြႏွစု စတပုခြဲင့္စစုက တညုေထမပုသ ေစတ္မည္႔ဝ္ုထ္ုး
ကစုစးသညု MHDO ကြ ကြယလ
ု ုပ
ြ ု ေပျဖပုင့္ ရ္ုလြေပ ္တညုခင့္ျြဲ လး ကယ
ြ ုလြပအ
ု မးျဖပုင့္ ေပေြကးအဖြဲ႕အစညုး္းမးႏွပုင့္
ခးတုဆကုရ္ု ခကုခသ
ြဲ ညုင့္ ေ သ္းမး ဖ႕ျဖ းတးြ တကုငမေအမပု ေဆမပုကကုခင့္လ
ြဲ သညုါသည္။

SVS အေြကမပုး
င္ြအသလညမ ဖ႕ျဖ းတးြ တကုေရးဝ္ုေဆမပု္အ
ြ သပုး (SVS) သညု ေကးးငကုေ သ္းမး ဖ႕ျဖ းေရး၊
ဆပုးရြဲႏွ္ုးလ း္ြ္းမး လေလးမကုျလး စမး္လုရကၡမ္းမး ဖငြေစရ္ုအတကု အေသးစမးေပေြကးငြလပ
ု ္ုး စ္က္ုးကြ
္ႏွၱေေငးတြပးု ေ သြကး ဝ္ုးတပုးျ္ ႕္ယုတပု LIFT ႏွပုင့္ PGMF အကအညျဖပုင့္ ၂၀၁၄ ခြႏွစု၊ ဇ္ု္ဝ ရင္

စတပု ေဆမပုကကုချင့္ြဲ လး (၃)ႏွစုခေ
ြဲ ကးမု ေရမကုကခြဲင့္ျလ ျဖစုလ သညုါသည္။ ေပေြကးသပုးအမးစြ၊ အဖြဲ႕အစညုး
သပုးအမးစြႏွပုင့္ ငည္႔စ္ုးအမး အရပုးအျ္စု သပုးအမးစြ စသညုင့္ သပုးအမးစြ (၃)္း းျဖပုင့္
အေကမပုအထညုေဖမု ေဆမပုကကုခင့္လ
ြဲ သညုါသည္။ စတပုခး္ု္ ယေ္ည္႔အခး္ုအထ ေကးးကမ (၃၈) ကမ္ (၆၇)
ကမအထ တးြ ခးြဲ႕ႏွြပုခြဲင့္ျလး အ္ုေထမပုစြေလ ပုး (၇၄၀၀)ေကးမုအမး ရကၡမတြး ဝပုေပတးြ ျဖစုငမေစရ္ု SVS
ဝ္ုထ္ုး္းမး္ ကပုးဆပုး ေဆမပုကကုႏွြပုခလ
င့္ြဲ သညုါသည္။

The SUN Institute အေြကမပုး
The SUN Institute သညု အ္းမးျလညုသႏွပုင့္ လြဂၢငကက္အြကမး စ္ုးေဆမပုရညု တြးျ္ပုင့္ျလး
အျလ္ုအင္ု ေဆးေႏွး္ြ တြးတကုငမေစရ္ု ရညုကယုသညုင့္ ရ္ုကြ္ုျ္ ႕အေျခစြကု NGO တစုခြျဖစုလ သညုါသည္။
The SUN Institute အေ္ျဖပုင့္ လြဂၢငကက္သညု စးလမးေရး ဖ႕ျဖ းေစရ္ု အခးကုအခးမကးေသမ
ယႏွၱေရမးတစုခြျဖစုသညုဟြ ယြြကညုလ သညုါသည္။ လြဂၢငကက္ တြးတကုငမေစရ္ု စးလမးေရး အခပုင့္အင္ုး္းမး
ဖ္ုတးေလးႏွြပုေသမ၊ လြဂၢငကက္ကြ စ္စုတကးျဖစုေစရ္ုႏွပုင့္ တြးတကုေျလမပုးငြဲငမေစရ္ု
စညုး္းစုးစညုးက္ုး္းမး ခး္တုႏွြပုေသမ ထေရမကုသညုင့္ ျလညုသည္႔က္ ငအ
ြ လုသညုဟြ ယဆလ သညုါသည္။ ဤ
ရညုကယုခးကု္းမးကြ အေကမပုအထညုေဖမုႏွြပုရ္ု The SUN Institute ကြ ၂၀၁၂ ခြႏွစု၊ ေ္ငတပု
တညုေထမပုခင့္လ
ြဲ သညုါသည္။
ဝငကု ေကးးငကုေ သဖ႕ံဖ းေရးေဖမပုေ းရပုး အေြကမပုး
ဝငကု ေကးးငကုေ သဖ႕ံဖ းေရးေဖမပုေ းရပုးကြ ၂၀၁၀ ခြႏွစု ႏွြဝပုဘမင ၄ ရကုေ္ည္႔တပု
စတပုတညုေထမပုခလ
ြဲင့္ သညုါသည္။ ေကးးငကုေ သ္းမးအတပုး အခ္ြဲင့္စမသပုေကးမပုး္းမးတညုေထမပုေလးျခပုး၊ င
ပယု္းမးအမး အဂၤငလုစမ၊ က္ုလး်ဴတမလညမ ႏွပင့္ု အျခမးေသမစ္ုးရညုျ္ပုင့္တပုေရးသပုတ္ုး္းမးကြ လည္႔ခ
ြ းေလးျခပုး၊
သဘမဝေဘးအႏွၱေရမယု္းမး ႏွပုင့္ လဋလကၡ္းမးေြကမပုင့္ ြကၡေရမကုေ္သ္းမးအမး ကညကယုဆယု ေလးျခပုးတည္႔ ြ
ျလ ငြလလ
ု သညုါသည္။ ၂၀၁၄ ခြႏွစု စကုတပုဘမင္ စတပု၍ ေကးးငကုေ သ္းမးရ ဆပုးရြဲႏွ္ုးလ းေသမ အ
္ုေထမပုစြ္းမး၏ ဘဝအဆပုေျလေရးႏွပုင့္ ဖ႕ံဖ းတးြ တကုေရးတည္႔အ
ြ တကု LIFT ၏ေပေြကးေထမကုလင့့္္၊ PGMF
၏ ္ညုးလညမ ေထမကုလင့့္္ျဖပုင့္ MARC စ္က္ုးေအမကုတပု
အေသးစမးေပေြကးဝ္ုေဆမပု္ြငြလပ
ု ္ုးကြ ေအမပုျ္ပုစမ ေဆမပုကကုႏွြပုခသ
င့္ြဲ ညု္မ (၄)ႏွစု ေကးမုင္ုခင့္ျြဲ လ
ျဖစုလ သညုါသည္။

Musoni အေြကမပုး
Musoni System သညု က္ၻမင့္အသအ္တုျလ ဆုမ ်ားဆြတ္္်ားခ ရရွိထ ်ားသည့္ MFI ္းမးအတကု
အထးျလ ငြလုထမးေသမ ဘ႑ ေရ်ား ၀္ေဆ ဆ္မုဆဆ
ွို ္ရ ေဆ ေ့္ဖ္၀္္စေ္္စ္ျသည္ပါသည္။
Musoni ေဆ ေ့္ဖသည္ ေဆြေငြ်ားၾေြဖၾ္ည္်ားမ ်ားၾ ်ား ္ြမ္်ားေဆ ဆ္ရည္တ်ားွို တြ္

ေ္ရ၀္ ာ

ြု၀္ြ ္ရွိတ္သြ္သ ေ္ရ၀္  ႏဆ့္ ဘ့္ ္္၀္္ ၾသ္ု်ားမစစံေသ သခ ၾမ ်ား္ု ရရ
ွိ
ေြ ်ား

ြ္ေ သမ ်ားသွိဖ ု ေရ ြ္ရေ
ွိ ္ရ၀္ ေဆ ဆ္ရြ
ြ ္ စ့္စွို်ားေစ်ား ႏွိုဆ္ေသ ေဆ ေ့္ဖတ္္္ု စေ္္ေငြ ဆ္်ား

ၾ္ဥ္တ္ွိုြ္ သြ္ေသစစ ႏွိုဆ့္္စ္ျသည္ပါသည္။
Musoni ္၀္္သည္ ၾေသ်ား္ ်ား ေဆြေငြ်ား
ၾသ္ု်ားစစံထ ်ားစစ်ား မွိုဘွိုဆ်ား္
ၾ

ၾ
ွို ေ

္ စွိုြ္ဆ္

ုစဆ
္ ၀္်ားမ ်ားၾတြြ္ သဆ့္ေတ ္ေသ ၀ည္်ားစည သ္္ြွို

ေစစ
ႊ
ဆ္်ားစ္ဆ္်ား ဖ၀္ေဆ ဆ္မ္မ ်ားာ ေဆြေစ်ားေ္ မ္ၾတြြ္

ြ္သတွိေစ်ားသည့္ SMS ္ တွိုေစ်ားစွိဖစု ္ဆ္်ား္၀္္ာ ေ္ ်ားေဆြၾရ ရွိမ ်ား ေ တ ေြ ြ္တခ

ရ တြဆ္ ၾဆ္တ ၀ြ္ ္ ွိတ္ဆြ္မ္ မ
ၾသ္ု်ားစစံ ႏွိုဆ္မည္ဖ မွိုဘွိုဆ္်ား

ၾ
ွို စ္ဘ offline ၾသ္ု်ားစစံ ႏွိုဆ္မည့္ tablet ၾစ

္ ဘ့္ ္ဖ၀္ေဆ ဆ္မ္ ၾစ

ေြ်ားးဆ္်ားာ client မ ်ား

ေြ်ားးဆ္်ား (mobile banking app) ႏဆ္ ့ ေ္ ်ားေဆြေစ်ားရ၀္

ဆ္ု်ားစေတ္္ ြ္္ ရ တြဆ္ ၾေထ ြ္ၾြခ စေ္္ ႏွိုဆ္မည္ဖ Credit Scoring ္သည့္

ုစ္ေဆ ဆ္မ္မ ်ား စ္ျဖဆ္စ္ျသည္ပါသည္။

ထြည္႔ေြကမပုင့္ ္ဆြ္သညု ေပေြကးအဖည္႔အ
ြဲ စညုး္းမးကြ လြ္္ု ဘဏု ဝ္ုေဆမပု္္
ြ းမးထကု ေစးး သကုသမစမ
ေခတု္ ္ညုးလညမ္းမးျဖပုင့္ လင့္လးြ ေလးႏွြပုလ သညုါသည္။

ThitsaWorks အေြကမပုး
ThitsaWorks သည္ ေဆြေငြ်ားဆွိဆ
ု ္ရ ၾ
၀ည္်ားစည စွိဆ
ု ္်ားဆွိုဆ္ရ စ့္စွို်ားမ္မ ်ား စစံ
ၾ္ ြ္ၾ

ု်ား္ ္္ုစ္ျဖဆ္မ္ (Financial Inclusion) ၾတြြ္

ုစ္ေစ်ား

ြ္ရွိေသ ြုုမ့္ စေ္္စ္ျသည္ပါသည္။ သတဆ္်ား

ြ္ ႏဆ့္ ၀ည္်ားစည စွိဆ
ု ္်ားဆရ ြးြမ်ား္ ြ ဆ္စည ရဆ္မ ်ားမ ဥ်ားေဆ ဆ္

ြ္ရွိေသ ThitsaWorks သည္

 ႏွိုဆ္ဆ္တြ ရွိ mission-critical IT enterprise ္၀္္မ ်ားြွို
ြွိုဆ္တြတ္ေစေရဆ္်ားရ တြဆ္  ႏ္္ေစ္ျဆ်ား္ မ ်ား္ြ ၾေတြဖၾ ြ္ံရထ
ွိ ်ားေသ ၾေြဖၾ္ည္်ားစေ္္စ္ျသည္ပါသည္။ ThitsaWorks
သည္ ၾေသ်ား္ ်ား ေဆြေငြ်ားၾေြဖၾ္ည္်ားမ ်ား ၾေ၀စေဆ့္ ထွိေရ ြ္ေသ ေဆြေငြ်ားေထ ြ္စ့္မ္မ ်ားေစ်ား ႏွိုဆ္ရ၀္
ၾေရ်ားစ္ျေသ ေ တ  ႏဆ့္ ၀ည္်ားစည စ္ဖစွို်ားမ္မ ်ားြွို
Musoni ၾေငြ ဆ္်ား ၾေသ်ား္ွိတသ
္ ွိရွိ
ဆြ္သြတ္ေမ်ားစမ၀္်ား ႏုွိဆ္စ္ျသည္ပါသည္။

ုစ္ေဆ ဆ္ေစ်ား

ြ္ရစ
ွိ ္ျသည္ပါသည္။

ွိစ
ု ္ျြ info@thitsaworks.com (သွို႕) +95-9965732351 သွိဖ ု

