
	 1	

Musoni Core Banking System ကိ ုProximity	Finance	မွ 
စတင ္ေျပာင္းလဲ သံုးစြဲ 
	
ရန္ကုန္� ဇြန္ ၆ ရက္၊၂၀၁၉		
	
																									

	
	
ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားၾကား အၾကီးဆုံးတစ္ခု 
အေနျဖင့္ ရပ္တည္လ်က္ ႐ိွျပီး ေငြေခ်းသူေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ portfolio ပမာဏ 
အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ႐ိွေသာ Proximity Finance သည္ Musoni 
ကုိ Core banking ႏွင့္ Digitalization ပါတနာအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လုိက္ျပီ ျဖစ္သည္။ Musoni 
စနစ္သည္ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သင့္တင့္ကုိက္ညီေသာ 
နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳ ဖန္တီးထားေသာ ကမၻာ႔အဆင့္မီ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ 
တစ္ခု ျဖစ္ျပီး ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ ကူညီေပးမည္ 
ျဖစ္သည္။ 
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Left	to	Right:	Michael	van	den	Berg	(Proximity	CFO),	Cameron	Goldie-Scot	(Musoni	CEO),	Hedvig	Sundberg	(Proximity	
Finance	CEO),	Nyi	Nyein	Aye	(ThitsaWorks	CEO)	

	
ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ိွ လုပ္သားအင္အား ၆၀ % သည္ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑မွ ျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္း 
GDP ၃၀ % ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ႐ိွသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ေငြေၾကး 
ဝန္ေဆာင္မုွလုပ္ငန္းမ်ားကုိရ႐ိွရန္ အခက္အခဲမ်ား ႐ိွေနေသးသည့္အတြက္ 
တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမုွတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ ႐ိွသည္။ တရားဝင္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မုွလုပ္ငန္းမ်ား 
မ႐ိွသည့္အတြက္ ယင္းေဒသမ်ား႐ိွ ေငြေခ်းသူမ်ားမွာ တရားမဝင္ ေငြေခ်းသူမ်ားထံမွ 
အတုိးႏုွန္းျမင့္မားစြာျဖင့္ ေခ်းယူရသည့္အျပင္ အရင္းအႏွီးရ႐ိွရန္ ေျမႏွင့္အျခား 
ပုိင္ဆုိင္မုွမ်ားကုိ ေပါင္ႏွံမုွမ်ား ျပဳလုပ္ေနရသည္။ 
	
Proximity Finance သည္ Proximity Designs ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ျပီး Proximity 
Designs သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား႐ိွ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ မိသားစု 
လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာ၊ 
အၾကံဥာဏ္ ႏွင့္ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မုွ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးေနသည္႔ ႏုိင္ငံတြင္း  
အၾကီးမားဆုံး စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑ ဝန္ေဆာင္မုွ ပလက္ေဖာင္းျဖစ္သည္။ ေနာင္လာမည္႔ 
လအနည္းငယ္အတြင္း Musoni စနစ္ကုိ Proximity Finance ၏ ရုံးခြဲ ၁၆ ခု လုံးတြင္ 
စတင္ သုံးစြဲမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ Musoni Tablet အပလီေကး႐ွင္း၊ SMS 
စာတုိေပးပုိ႔ျခင္းစနစ္ အပါအဝင္ အျခားေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဝန္ေဆာင္မုွမ်ားကုိပါ မၾကာခင္ 
သုံးစြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ Musoni စနစ္ကုိ အသုံးျပဳ၍ Proximity Finance အေနျဖင့္ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာ ကုိ အ႐ိွန္အဟုန္ျမွင့္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ေဒသ႐ိွ ေခ်းေငြ 
ရယူလုိေသာ client မ်ားထံ ပုိမုိ အရည္အေသြး ျပည္႔မီေသာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မုွမ်ားကုိ 
အလြယ္တကူ ပုိ႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
ျပည္တြင္း နည္းပညာနယ္ပယ္၌ အသိအမွတ္ျပဳမုွ ရ႐ိွထားေသာ Musoni စနစ္ကုိ 
သုံးစြဲေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း႐ိွ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရးအဖြ႔ဲအစည္း အားလုံးသည္ 
ႏုိင္ငံတြင္း ထိပ္တန္း ေငြေၾကးဆုိင္ရာ နည္းပညာ ပ့ံပုိးမုွမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ 
ThitsaWorks ကုမၸဏီထံမွလည္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရ႐ိွမည္ျဖစ္သည္။ Musoni စနစ္ ကုိ 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သုံးစြဲႏုိင္ျပီး ဝန္ၾကီးဌာနသုိ႔ တင္သြင္းရန္ လုိအပ္ေသာ 
အစီရင္ခံစာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ 
customer support ကုိလည္း ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ 
 
Cameron Goldie-Scot, Musoni အမုွေဆာင္ အရာ႐ိွခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ 
 
Proximity Finance ၏ Core Banking ပါတနာအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည္႔အတြက္ 
ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း၊ Proximityမွ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လူမုွဆုိင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ Musoni ၏ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ကုိက္ညီသည့္အျပင္ Proximity 
အေနျဖင့္ ေခ်းေငြရယူလုိသူမ်ား အတြက္သာမက ဌာနတြင္း  
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ နည္းပညာကုိ အသုံးခ်၍ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကုိ Musoni 
မွ အထူးအားရမိေၾကာင္း၊ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားမွာလည္း Proximity ႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ 
ေက်းလက္ေဒသမ်ား႐ိွ မိသားစုမ်ားထံ ေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မုွမ်ားကုိ အေရာက္ 
ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ေစရႏ္ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။ 
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Hedvig Sundberg, Proximity Finance အမုွေဆာင္ အရာ႐ိွခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ 
 
Musoni သည္ ကမၻာ့အဆင့္မီ Core Banking စနစ္ကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ 
ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ Musoni သည္ 
ျမန္မာ့အေသးစားေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မုွက႑အေၾကာင္းကုိ တြင္က်ယ္စြာ နားလည္ျပီး 
ျပည္တြင္းမွာပင္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ပ့ံပုိးမုွေပးႏ္ုိင္ေသာ အဖြ႔ဲပါ ႐ိွသည့္အတြက္ 
Proximity အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပါတနာျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပာၾကားသြားသည္။ 
	
	
Proximity Finance အေၾကာင္း	 –	 Proximity Finance သည္ 
ျမန္မာ့ေက်းလက္ေဒသ႐ိွ မိသားစုမ်ားကုိ လူမုွေရးလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မုုွမ်ား ေပးေနေသာ 
Proximity Designs ၏ အေသးစားေခ်းေငြ လုပ္ငန္းပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ Proximity 
Finance မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ဘ႑ာေရး 
ဝန္ေဆာင္မုွမ်ား စတင္ခဲ့ျပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ေက်းလက္ေဒသေန မိသားစုမ်ား လုိအပ္ေသာ 
ေကာက္ပဲသီးႏံွ ေခ်းေငြ၊ အေသးစား လုပ္ငန္း ေခ်းေငြ၊ ေမြးျမဴေရးေခ်းေငြ ႏွင့္ 
ေရႊ.ေျပာင္းလုပ္သားေခ်းေငြ အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ အတုိးႏုွန္း သက္သာစြာျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မုွ 
ေပးလ်က္ ႐ိွသည္။ ဤ ေခ်းေငြ အမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳးသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ 
မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေန စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား၏ ေငြေၾကးစီးဆင္းမုွ 
ခုိင္မာတည္ျငိမ္လာေစရန္၊ ျမင့္မားေသာ အတုိးႏုွန္းေၾကာင့္ အေၾကြးႏြံနစ္ျခင္းမွ 
ကာကြယ္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းရပ္မ်ား သုံးစြဲမႈ အဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္ေစရန္ 
ကူညီႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။    
 
Proximity Finance သည္ ေက်းလက္ရုံးခြဲမ်ားမွတဆင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား 
စုိက္ပ်ိဳးရာသီနွင့္ ကုိက္ညီျပီး သီးနံွရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေပးဆပ္နုိင္ေသာ ေခ်းေငြ 
အမ်ိဳးအစားမ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ယခုအခါတြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း 
၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္အား ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပ့ံပုိးေပးလ်က္ ႐ိွသည္။ 
ေနာင္လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ပ့ံပုိးေပးေနေသာ အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္ကုိ ၂ ဆ 
အထိ တိုးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားျပီး ေခ်းေငြ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း 
၁,၀၀၀,၀၀၀ ကုိ ထုတ္ေပးသြားမည္ဟု မွန္းဆထားပါသည္။	
	
	
Musoni အေၾကာင္း		
	
Musoni စနစ္ သည္ ကမၻာ့ အသိအမွတ္ျပဳ ဆုမ်ား ဆြတ္ခူး ရ႐ိွထားသည့္ MFI 
မ်ားအတြက္ အထူး ျပဳလုပ္ထားေသာ ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မုွ ဆုိင္ရာ ေဆာ့ဖ္ဝဲစနစ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ Musoni ေဆာ့ဖ္ဝဲသည္ ေငြေၾကးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား စြမ္းေဆာင္ရည္ 
တုိးတက္လာေစရန္၊ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစရန္ႏွင့္ ဘဏ္ စနစ္ အသုံး မျပဳေသာသူ 
အမ်ားစု ႐ိွရာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသုိ႔ ေရာက္႐ိွေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္ေသာ 
ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း အစဥ္တစုိက္ သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ Musoni စနစ္သည္ 
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အေသးစား ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ နည္းပညာသစ္ကုိ 
အသုံးျပဳထားျပီး မုိဘုိင္းလ္ ပုိက္ဆံ လႊဲေျပာင္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မုွမ်ား၊ ေငြေပးေခ်မုွအတြက္ 
အလုိအေလ်ာက္ သတိေပးသည့္ SMS စာတုိ ေပးပုိ႔ျခင္းစနစ္၊ ေခ်းေငြ အရာ႐ိွမ်ား ေဒတာ 
ေကာက္ယူရာတြင္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္မုွ မလုိအပ္ဘဲ offline အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ tablet 
အပလီေကး႐ွင္း၊ client မ်ား အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ မုိဘုိင္းလ္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မုွ 
အပလီေကး႐ွင္း (mobile banking app) ႏွင့္ ေခ်းေငြေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏုိင္မည့္ Credit Scoring စသည့္ လုပ္ေဆာင္မုွမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ Musoni သည္ ေငြေၾကးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကုိ ပုံမွန္ ဘဏ္ ဝန္ေဆာင္မုွမ်ားထက္ 
ေစ်း သက္သာစြာ ေခတ္မီ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ပ့ံပိုးေပးႏုိင္ပါသည္။ 
	
	
ThitsaWorks အေၾကာင္း		
	
ThitsaWorks သည္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အလုံးစုံပါဝင္မုွ (Financial Inclusion) အတြက္ 
နည္းပညာပုိင္ဆုိင္ရာ ပ့ံပုိးမုွမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္႐ိွေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါသည္။ သတင္း 
အခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာပုိင္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ ပညာ႐ွင္မ်ားမွ 
ဦးေဆာင္လ်က္႐ိွေသာ ThitsaWorks သည္ ႏုိင္ငံတကာ႐ိွ mission-critical IT 
enterprise စနစ္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေတြ႔အၾကံဳ 
႐ိွထားေသာ အဖြ႔ဲအစည္း ျဖစ္ပါသည္။ ThitsaWorks သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Musoni 
စနစ္၏ တစ္ဦးတည္း ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ျမန္မာျပည္႐ိွ အေသးစား 
ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ နည္းပညာ ဝန္ေဆာင္မုွ ေပးလ်က္ ႐ိွပါသည္။ 
 
ThitsaWorks ၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းနွင့္ Musoni Software System အေၾကာင္းကုိ 
အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက hello@musonisystem.com (သုိ႔) info@thitsaworks.com 
(သုိ႕) +95-9965732351 သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။   
 
	
	


