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ဗ ြီ႐ငွး္ ဖန(္ဒ)္ျ ဖန ္မ  ွMusoni Core Banking System 
က ို ေျျ မငး္ေျ႐း္ေ႐ႊိုးျ ဳ 
ရဖ္နကိုဖ္န၊ ေျေမက္  ္ိုုမ ၁၂၊ ၂၀၁၈ 

 

 

 
ေ  ြဲ႔ဝင္ေျ  င္း (၂) ႐ ဖ္နးေျက မ္ ွင္္ႏွေျ  းေျင ့က္က ဖ္န (portfolio) ေျဒဒ့မ ႐ဖ္နး 
(၃၀) ေျက မ္႐ွ ႐ိ္႔ ျ ဖ္န မ  ိုင္ငႊ  ္င္ ဒို  ္ယ ေၾကြီးဆႊိုး ျ  ္ေျ႐မဗ ြီ႐ွင္း ဖ္န(ဒ္)ျ ဖ္န မ (VFM) 
 ွ Core Banking  ွင္္ႏွ Digitalisation   ္ဖနမေျ  ္ Musoni ကို   ေျ႐ း  ယ္ ြဲ္ႏွ  ႐ိ္္။ 
Musoni System ႐ိ္ ့္္္ေျ့မ ေျ  းက က္႐ွ  ေျင ေျၾကးဆ ိုင္ရမ ေျဆမ္ႏွ ္ဝြဲ  မး ြ်ဲ  ္င္ 
ေေျကမင္းဆႊိုးျ  ္ျ ြီး ေေျ႐း မးေျ  းေျင ိ့ု ္ငဖ္နး  မးေ  ္က္ ေ  ်းျ ဳ ိ့ု ္်မး  ႐ိ္္။ 
Musoni က ို ေ႐ႊိုးျ ဳျ င္းျ င္္ႏွ MFI   မး  ္င္ ိ့ု ္ငဖ္နး စ္  မးက ို   ို  ို ေျ  မေျ  း  မ  ြီ ႊ ို င္ျ ြီး 
 ်ေျရမက္ေျ႐မ ဝဖ္နေျဆမင္ ွို  မက ို ေျ း   ္း  ိုင္ ိ္ျ  ္  ႐ိ္္။ 

 

့မ ိ္္ႏွ ့ေဖနိ္းငယ္  ္င္ Musoni System က ို VFM ၏ ႐ိုႊး  ြဲေျ  င္း (၅၁) ိ္ု  င္  ္င္ 
ေ႐ႊိုးျ ဳ႐ မး ိ္ျ  ္႐ိ္္။  ်ို႔ေျဖနမက္ Musoni ၏ ေျ မး ဒြီဂ  ္္ယ္ ဝဖ္နေျဆမင္ ွို 
  မးျ  ္ေျ႐မ Musoni Tablet ေ ြ့ီေျကး႐ွင္း၊ SMS  မ  ္ိုေျ း  ို႔ ျ င္း ဖန ္ ွင္္ႏွ   ို  ုိုင္း့္ 
  ိုက္ဆႊ   း  ္ြဲ႐ႊိုး  ြဲ  ိုင္ ွို  ႐ိ္  ္ို႔က ို့ိ္း ေ႐ႊိုး  ႐ မး ိ္ ျ  ္  ႐ိ္္။ ဤ 
 ဖန ္  မး႐ိ္ VFM ၏ ဖနိ္း ိမ   ္းေျဆမင္ရိ္က ို ္႐ွ ဖ္န  ်ိုး ျ ွင္္ႏွ္င္ေျ း ိ္႔ေျ င္ 
ေျင ေျၾကးဆ ိုင္ရမ ိ့ု ္ငဖ္နး   မးက ို ျ ဖ္န မ  ိုင္ငႊ႐ွ ေျက း့က္ေျဒ႐ေျဖန ျ ိ္႐   မး     ို  ို 
႐ႊိုး  ြဲ  ိုင့္မေျေမင္  ျ ဳ ိ့ု ္႐ မး  ိုင္ ိ္ျ  ္  ႐ိ္္။ 
 
Musoni က ို ေ႐ႊိုးျ ဳေျဖနေျ႐မ MFI   မး႐ိ္ ေ စ္ေ့မ ေျ္မင္္ႏွ္င္း  ိုင္ မေျ႐မ 
Musoni ၏ ေျ ္္ ြီ ိ့ု ္ေျဆမင္  က္  မးေျ င္ ျ ဖ္န မ  ိုင္ငႊ႐ွ  ေျင ေျၾကးဆ ိုင္ရမ 
ဖနိ္း ိမ  မးက ို  ႊ္ႏွ  ိုးေျ းေျဖနေျ႐မ ThitsaWorks  ွ ဝဖ္နေျဆမင္ ွို  မးက ို့ိ္း 
ေက  ဳး ႊ မး  င္္ႏွ ရ  ိုင္ ိ္ျ  ္  ႐ိ္္။ Musoni System က ို ျ ဖ္န မုမ႐မျ င္္ႏွ 
႐ႊိုး  ြဲ  ိုင္ျ ြီး ျ ဖ္န မ္ႏွ ေေျ႐း မး ေျင ေျရးေျၾကးေျရး ၾကြီးၾက ္  ္ေျဆးေျရး ေ ြီရင္ ႊ မ  မးက ို 
့ိ္း ်ိ္႔႐ င္းေျ း်မး  ႐ိ္္။ ျ ဖ္န မ  ိုင္ငႊ ေ ိ့ု ္   ဖ္နေ  ္င္း ျ ဖ္န မုမ႐မျ င္္ႏွ 
customer support က ို့ိ္း ျ ဳ ိ့ု ္ေျ း  ႐ိ္္။ 
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Musoni ၏ ေ ွိုေျဆမင္ေရမ႐ွ   ဳ ္ျ  ္႐  Cameron Goldie-Scot  ွ “ဗ ြီ႐ွင္း ဖ္န(ဒ္)ျ ဖ္န မ၏ 
Core Banking   ္ဖနမေျ  ္ ေျ႐ း  ယ္ ႊရ႐ိ္႔ေ  ္က္ ဝ ္းေျျ မက္ေျၾကမင္း၊ 
့မ ိ္္ႏွ ွ ္  မး  ္င္ VFM  ွင္္ႏွ ့က္  ္ြဲ၍ ျ ဖ္န မ  ိုင္ငႊ္ ္ဝွ ္း ႊ့ိုး ေျင ေျၾကး  ဝင္ ို င္ ွိုက္ႏုိင္မွုက႑ 
  ို  ို က ယ္ျ ဖ္န႔့မေျေမင္ ိ့ု ္ေျဆမင္႐ မး  ိုင္ရဖ္န ျ ဳ ိ့ု ္႐ မး ိ္ျ  ္ေျၾကမင္း” 
 ေျျ မၾကမး  ႐ိ္္။ 
 

ဗ ြီ႐ွင္း ဖ္န(ဒ္)ျ ဖ္န မ၏ ိ့ု ္ငဖ္နး့ိ္ ္္ ွိုဆ ိုင္ရမ ေၾကြီးေကြဲ္ ္စြီးျ  ္႐  Guerol Sari 
 ွ့ိ္း “Musoni ႐ိ္ ဗ ြီ႐ွင္း ဖ္န(ဒ္)၏ Digitalisation Strategy ေ  ္က္ 
ေ  ့ဖ္န႐င္္ႏွေျ္မ္ေျ႐မ Core Banking System ္ ္ ိုျ  ္ေျၾကမင္း၊ Musoni က ို 
ၾက ဳက္ ွ ္႐က္ရ႐ိ္္ႏွေေျၾကမင္းရင္း ွမ ႐ႊိုး  ြဲရဖ္န  ့ယ္က ျ င္း ွင္္ႏွ ေျ္မင္္ႏွ္င္း 
  ိုင္ မေျ႐မ Core Banking System ္ ္ ိုျ  ္႐ိုႊ႐မ က 
ေေျ႐း မးေျင ေျၾကး ိ့ု ္ငဖ္နးဖနယ္ ယ္  ္င္ ဒြီဂ  ္္ယ္ျ င္္ႏွ ေျင ေျၾကးဝဖ္နေျဆမင္ ွို  မးက ို 
ိ့ု ္ေျဆမင္ရမ  ္င္ ေ စ္ေ့မ ႐ွ ျ ြီး Tablet  ွင္္ႏွ   ို  ုိုင္း့္ App   မးက ို    ႊ္ ္ ို 

ေေျဖနျ င္္ႏွ ်ိ္႔႐ င္း်မး႐ိ္္ႏွ ေ  က္  မးေျၾကမင္္ႏွ ျ  ္ေျၾကမင္း၊ ဤ ေ  က္  မး႐ိ္ 
VFM ၏  ့ ွို ိ့ု ္ငဖ္နး  ဖ္နး  ္ိုင္္ ္ ို ျ  ္ေျ႐မ ဝဖ္နေျဆမင္ ွိုရရဖ္န ေ က္ေ ြဲ႐ွ ႐ိ္္ႏွ 
 ့ ွိုေ႐ ိုင္းေဝ ိုင္း  မးေ  ် ႐င္္ႏွေျ္မ္ေျ႐မ ေျင ေျၾကးဝဖ္နေျဆမင္ ွို ေျ း   ္း  ိုင္ရဖ္န ဟ ႐ိ္႔ 

ေ  က္ ွင္္ႏွ ္ ္႐မး္ိ္းျ  ္ေျၾကမင္း”  ွ္္  က္    ႐ိ္္။ 
 

VFM ႐ိ္ က ၻမေျ ဒ  ္င္ MFI (၃၂) ို ႐ွ ႐ိ္႔ VisionFund International (VFI) ေ  ြဲ႔၏ 
္ ္  ္္္ ္  ိုင္းျ  ္  ႐ိ္္။ ေ့ွွဴ႐ွင္  မး၏  ္ိ္ေျင ျ င္္ႏွ ျ ဳ ိ့ု ္်မးေျ႐မ  ွ ္႐ွိ္ 
Digitalisation Strategy ေရ ေျဖနမင့္မ ိ္္ႏွ င း ွ ္ေ  ္င္း VFI  ွ ေ  ြဲ႔၏ က ဖ္နယက္႐ွ  
ေျ မး MFI   မး  ္င္   Musoni က ို ႐ႊိုး  ြဲျ ြီး  ်ေျရမက္ေျ႐မ ိ့ု ္ငဖ္နးေျဆမင္္မ  မး ွင္္ႏွ 
  ို  ို ေျကမင္း  ဖ္နေျ႐မ  ့ ွိုဆ ိုင္ရမ ိ့ု ္ငဖ္နး  မး ိ့ု ္ေျဆမင္႐ မးရဖ္န ေ ြီေ စ္႐ွ   ႐ိ္္။ 
 

VFI ၏ ္ ္က ၻမ ႊ့ိုးဆ ိုင္ရမ ေျျ မင္း ြ့ဲ ွို ွင္္ႏွ ိ့ု ္ငဖ္နး စ္  မးဆ ိုင္ရမ 
ဒ ႐ို က္္မ္ ္စြီးျ  ္႐  Tom Allen  ွ “VFI က ဖ္နယက္ေ  ္င္း  ္င္ ေ႐ႊိုးျ ဳ ိ္႔ Core 
Banking Systems   မး ္ ္႐မး္ိ္းျ  ္ေျေမင္ ိ့ု ္ေျဆမင္႐ိ္္ႏွ ိ့ု ္ငဖ္နး စ္  ္င္ 
Musoni  ွင္္ႏွ ့က္  ္ြ့ဲ ို ္ေျဆမင္ရ႐ိ္႔ေ  ္က္   ့္္ွို ္႐ွမး ဝ ္းေျျ မက္  ေျၾကမင္း၊ 
Musoni က ို VFI ိ့ု ္ငဖ္နး  မး  ္င္  ္င္ေ႐ႊိုးျ ဳျ ြီး ္ ္ ို  င္း ြီ ွ manual 
ိ့ု ္ငဖ္နး စ္  မးက ို ေျ့ွ မ္ႏွ  ျ ြီး က ဖ္နယက္႐ွ  ိ့ု ္ငဖ္နးရ ္  မးက ို ႐ိုႊး  ဳ ္ ွ ေ  ့ယ္္က  

ၾကိ္္ႏွ႐ွို  ္ေျဆး  ိုင္ရဖ္န ေျ ွ မ့္င္္ႏွ့ က္႐ွ ေျၾကမင္း၊ ဖနိ္း ိမ ေဆင္္ႏွျ ွင္္ႏွ္င္ျ င္းျ င္္ႏွ VF 
ေ  ြဲ႔ဝင္  မးက ို  ်ေျ  ္႔ဆက္ဆႊရမ  ္င္ ေျကမင္း  ဖ္နေျ႐မ  ်ေျရမက္ ွို႐ွ   ိုင္ ိ္ျ  ္ေျၾကမင္း” 
 ေျျ မၾကမး  ႐ိ္္။ 
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ဗ ြီ႐ငွး္ ဖန(္ဒ)္ျ ဖန ္မ (VFM) ေေျၾကမငး္ 
 
VFM ႐ိ္ ျ ဖ္န မ  ိုင္ငႊ္ ္ဝွ ္း  ္င္ ႐ိုႊး  ြဲေျ  င္း (၅၀) ေျက မ္ ႐ွ ေျ႐မ ျ ဖ္န မ  ိုင္ငႊ၏ ဒို  ္ယ 
ေၾကြီးဆႊိုး ေေျ႐း မးေျ  းေျင ိ့ု ္ငဖ္နး ေ  ြဲ႔ေ ိ္းျ  ္  ႐ိ္္။  ို င္ငႊ္ကမ က ဖ္နယက္  ္င္ 
ိ့ု ္ငဖ္နးေျ  င္း (၃၀)ေျက မ္က ို ိ့ု ္ေျဆမင့္ က္႐ွ ေျ႐မ ဗ ြီ႐ွင္း ဖ္န(ဒ)္ ႐ိ္ Client က ို 

ကမက ယ္ေျ မင္္ႏွေျ႐ွမက္ျ င္း ွင္္ႏွ ္မဝဖ္န႐ွ ႐ွ  ေျ  းေျင ိ်ု္္ေျ  းျ င္း  ႐ိ္  ္ို႔  ္င္ 
ေရိ္ေေျ႐ း ျ ိ္္ႏွဝ  မ ေေျကမင္းဆႊိုး ေျဆမင္႐ က့္ က္႐ွ   ႐ိ္္။ 
 
VFM  ွ ၄င္း၏ေ  ြဲ႔ဝင္  မးက ို ေ႐  ိမေျ း  ိုင္ ိ္္ႏွ ေ ြီေ စ္  မးက ို   
်ိ္႔႐ င္း်မး႐ိ္္ႏွ ေျင ေျၾကးဆ ိုင္ရမ ဝဖ္နေျဆမင္ ွို ိ့ု ္ငဖ္နး  မးက ို ျ ဳ ိ့ု ့္ က္ ႐ွ   ႐ိ္္။ 
ေ  ြဲ႔ဝင္  မးက ို ဗဟ ိုျ ဳ်မးေျ႐မ credit  ွင္္ႏွ  ိုေျင  ဝဖ္နေျဆမင္ ွို  မးေျ င္ VFM ႐ိ္ 
ေေျ႐း မးေမ  ႊ ဝဖ္နေျဆမင္ ွို  မးက ို့ိ္း ေျ႐ွးေျဆမင္ ိ့ု ္က ိုင္ေျဖန  ႐ိ္္။ VFM ႐ိ္ 
ေ  ြဲးဝင္  မး ႊ့ိုျ ႊဳ  မ   ္္ၾက ဳက္ ေျ႐ း  ယ္ ို င္ျ ြီး ေ  ြဲးဝင္  မး ဝင္ေျင  ွင္ႏွ္ ေ ိ့ု ္ေက ိုင္ 
ရ႐ွ ေျေမင္က ိြီေျ း  ိုင္ေျ႐မ ေျင ေျၾကးဆ ိုင္ရမ ဝဖ္နေျဆမင္ ွို  မး  ွင္္ႏွ ေ  ္  
  ို  ုိုင္း့္ဝဖ္နေျဆမင္ ွို  မးက ို ျ ဳ ိ့ု ္ေျ းျ င္းျ င္္ႏွ ေ  ြဲ႔ဝင္  မး႐မ က  ွြီ  ိုေျဖန  ်ိုင္ေျ႐မ 
  ႐မး ို ွင္္ႏွ ကေျ့း႐ ငယ္  မး၏ ေဖနမဂ္္  မး     ို  ို ေျ္မက္ ့မေျေမင္ 
က ိြီေျ း့ က္ ႐ွ   ႐ိ္္။ 
 
 
 

Musoni ေေျၾကမငး္ 
 
Musoni System ႐ိ္ က ၻမ႔ေ႐ ေ ွ္္ျ ဳ ဆို  မး ဆ ္္  း ရ႐ွ ်မး႐ိ္္ႏွ MFI 
  မးေ  ္က္ ေ  ်းျ ဳ ိ့ု ္်မးေျ႐မ ု္ႏုိင္မွုက႑မေျရးဝဖ္နေျဆမင္ ွိုဆ ိုင္ရမ ေျဆမ္ႏွ ္ဝြဲ 
 ဖန ္ျ  ္  ႐ိ္္။ Musoni ေျဆမ္ႏွ ္ဝြဲ႐ိ္ ေျင ေျၾကးေ  ြဲ႔ေ ိ္း  မးေမး    ္းေျဆမင္ရိ္ 
ိ္ု း္က့္မေျ ရဖ္န၊ ကိုဖ္နက  ရ ္္ ႐က္႐မေျ ရဖ္န ွင္္ႏွ ုဏ္ ဖန ္ ေ႐ႊိုး ျ ဳေျ႐မ႐  

ေ  မး ို႐ွ ရမ ေျက း့က္ေျဒ႐  မး ႐ ို႔ ေျရမက္႐ွ  ေျ ရဖ္န ေျဆမင္႐ က္ 
 ႊ္ႏွ  ိုးေျ း ို င္ေျ႐မ ေျဆမ္ႏွ ္ဝြဲ  ္ ို ျ  ္ေျၾကမင္း ေ စ္္  ိုက္ ႐က္ေျ႐ျ   ိုင္ ြဲ္ႏွ  ႐ိ္္။ 
Musoni  ဖန ္႐ိ္ ေေျ႐း မးေျင ေျၾကး ိ့ု ္ငဖ္နး  မးေ  ္က္ ႐င္္ႏွေျ္မ္ေျ႐မ 
ဖနိ္း ိမ႐ ္က ို ေ႐ႊိုးျ ဳ်မးျ ြီး   ို  ုိုင္း့္   ိုက္ဆႊ ့္ြဲေျျ မင္းျ င္း 
ဝဖ္နေျဆမင္ ွို  မး၊ ေျင ေျ းေျ   ွိုေ  ္က္ ေ  ့ိုေေျ့ မက္ ႐  ္ေျ း႐ိ္္ႏွ SMS 
 မ  ္ို ေျ း  ို႔ျ င္း ဖန ္၊ ေျ  းေျင ေရမ႐ွ   မး ေျဒ္မ ေျကမက္ယ ရမ  ္င္ ေင္္မဖနက္ 
   ္္ဆက္ ွို   ့ိုေ ္ ြုဲ offline ေ႐ႊိုးျ ဳ  ိုင္ ိ္္ႏွ tablet အပလီေက္း႐ ငွ္ း၊ clientး၊ မ  ္း၊ 
အသံုးျ္ ပ  ပုးျ ငွမိငငး၊ မပုးျ႔ ပုးျ ငွ္လငး၊ ႔ ္းင င္ေ  ငွမ္း၊ အပလီေက္း႐ ငွ္း၊ (mobileး၊ bankingး၊ 
app) ွင္္ႏွ ေျ  းေျင ေျ းရဖ္န ဆႊိုးျ ္္  က္   ရမ  ္င္ ေေျ်မက္ေက  ျ  ္  ိုင္ ိ္္ႏွ Credit 
Scoring  ႐ိ္္ႏွ ိ့ု ္ေျဆမင္ ွို  မး   ဝင္  ႐ိ္္။  ်ို ႔ေျၾကမင္္ႏွ 
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  ဆ ိုဖနြီ႐ိ္ ေျင ေျၾကးေ  ြဲ႔ေ ိ္း  မးက ို  ႊို ွဖ္န ုဏ္ 
ဝဖ္နေျဆမင္ ွို  မး်က္ ေျ  း႐က္႐မ  မ ေျ ္္ ြီ ဖနိ္း ိမ  မးျ င္္ႏွ  ႊ္ႏွ  ိုးေျ း ို င္  ႐ိ္္။း၊  
 
ThitsaWorks ေေျၾကမငး္ 
 
ThitsaWorks ႐ိ္ ေျင ေျၾကးဆ ိုင္ရမ ေ ႊ့ိုး ႊို  ဝင္ ွို (Financial Inclusion) ေ  ္က္ 
ဖနိ္း ိမ  ိုင္ဆ ိုင္ရမ  ႊ္ႏွ  ိုး ွို  မး ျ ဳ ိ့ု ္ေျ း့ က္႐ွ ေျ႐မ ကို ၸဏြီျ  ္  ႐ိ္္။ 
႐္င္းေ  က္ေ့က္ ွင္္ႏွ ဖနိ္း ိမဆ ိုင္ရမ ကၽ  ္းက င္ ိမ႐ွင္  မး ွ 
စြီးေျဆမင့္ က္႐ွ ေျ႐မ ThitsaWorks ႐ိ္   ိုင္ငႊ္ကမ႐ွ  mission-critical IT 
enterprise  ဖန ္  မးက ို က ိုင္  ္ယ္ေျျ ႐ွင္းရမ  ္င္  ွ ္ေျ  င္း  မး  မ 
ေေျ  ္႔ေၾကႊဳ႐ွ ်မးေျ႐မ ေ  ြဲ႔ေ ိ္းျ  ္  ႐ိ္္။ ThitsaWorks ႐ိ ္
ေေျ႐း မး ေျင ေျၾကးေ  ြဲ႔ေ ိ္း  မးေေျဖနျ င္္ႏွ  ်ေျရမက္ေျ႐မ ေျင ေျၾကး ေျ်မက္ ႊ္ႏွ ွို 
  မးေျ း  ိုင္ရဖ္န ေေျရး  ေျ႐မ ေျဒ္မ ွင္္ႏွ ဖနိ္း ိမ ႊ္ႏွ  ိုး ွို  မးက ို ိ့ု ္ေျဆမင္ေျ း့ က္ 
႐ွ   ႐ိ္္။ 
 

  ဆ ိုဖနြီ ွင္္ႏွ  ္္႐က္၍ ် ္ ႊ႐ ႐ွ  ့ို  က hello@musonisystem.com က ို 
 ္ိုက္ရို က္ဆက္႐ ယ္၍ ေျ႐မ့္ိ္းေျကမင္း၊ ျ ဖ္န မ  ိုင္ငႊ ွ ္ရမးဝင္   ္ဖနမ 

ThitsaWorks ၏ ေြီးေျ း့္ info@thitsaworks.com (သပုးျ႕)း၊ ဖုးျ င္္္ံပပါငး၊  +95-
9965732351း၊ သပုးျငး၊ ေသ ငလိင္ေက ငွ္း၊  ကငသ္း ဆငေမ္ မ င္္ ုးျပ ငွပပသိငးး၊  
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