
Musoni ႏွင့္	ThitsaWorks	တိုု႔ အက်ိဳးတလူက္တြဲ၍ ျမန္မာ့ 
အေသးစားေခ်းေငြလုုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆာ့ဝဲ (Software) ကို ု

ျပန္လည္ဆန္းသစ ္
	
	
ရန္ကုုန္၊ အမ္စတာဒမ္  
၂၀၁၇ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္ 
 
Musoni သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံတြင္ အေျခစုုိက္လွ်က္ရိွေသာ ဘ႑ာေရးဆုုိင္ရာ 
နည္းပညာမ်ားကုုိ ပံ႔ပုုိးေနသည့္ ThitsaWorks ႏွင့္အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုုိက္ေၾကာင္း ယေန႔ေၾကညာ 
လုုိက္သည္။ ThitsaWorks သည္ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရိွ ေငြေရးေၾကးေရးဆုုိင္ရာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား 
ဘ႑ာေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုုိမုုိထိေရာက္က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရန္အတြက္ 
ဘ႑ာေရးနည္းပညာက႑မွ ဆုုေပါင္းမ်ားစြာကုုိဆြတ္ခူးရယူထားေသာ Musoni ၏ Core 
Banking System (ေခၚ) ပင္မဘဏ္လုုပ္ငန္းစနစ္ကုုိဝန္ေဆာင္အျဖစ္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 
 
ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြင္းရိွ အေသးစားေငြေခ်းေသာ အဖြ႔ဲအစည္းအမ်ားအျပားသည္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီ 
ျခင္းမရိွေသာစနစ္မ်ားကုုိ ဆက္လက္အသုုံးျပဳလွ်က္ရိွေနသျဖင့္ ေနာက္ဆုုံးေပၚေခတ္မီနည္းပညာ 
ကုုိ အသုုံးျပဳရန္ခက္ခဲလွ်က္ရိွေနၿပီး၊ ၎တိုု႔ထံတြင္ ေငြေခ်းမည့္ အမ်ားျပည္သူကုုိ ထိေရာက္ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမေပးႏိုုင္သည္ ကုုိေတြ႔ရိွရသည္။ သုုိ႔ရာတြင္၊ Musoni သည္ အေသးစားေခ်းေငြ 
က႑တြင္ ေနာက္ဆုုံးေပၚ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားစတင္အသုုံးျပဳျခင္းကုုိ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ၍မုိ 
ဘုုိင္းဖုုန္းမွတဆင့္ တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္ ေငြလႊဲျခင္းမ်ားစြာျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊  ေငြေပး 
ေခ်ရန္ရိွသည္မ်ားကုုိ အလုုိအေလ်ာက္ သတိေပးသည့္ SMS (ေခၚ) စာတုုိေပးပုုိ႔ျခင္းစနစ္ 
အပါအဝင္၊ ေခ်းေငြအရာရိွမ်ားအေနျဖင့္ တက္ဘလက္ (tablet) မ်ားျဖင့္ အင္တာနက္အသုုံး 
ျပဳစရာ မလုုိပဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူႏိုုင္ေသာ အပၺလီေကးရွင္း (App) ၊ သုုံးစြဲသူမ်ား 
အတြက္ မုုိဘုုိင္းဖုုန္းျဖင့္ အသုုံးျပဳႏိုုင္ေသာ ဘဏ္လုုပ္ငန္းအပၺလီေကးရွင္း (App) ႏွင့္ ေငြေခ်းရန္ 
အဆုုံးအျဖတ္ေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ ေခ်းေငြဆိုုင္ရာ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း စသည့္ 
ထိေရာက္ျမန္ဆန္လြယ္ကူေသာ နည္းပညာမ်ားကုုိ ပံ႔ပုုိးလွ်က္ရိွသည္။ 
 
Musoni ႏွင့္ ThitsaWorks တုုိ႔အက်ိဳးတူလက္တြဲျခင္းသည္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပး 
ျခင္း ႏွင့္ Musoni ၏ ပင္မေဆာ့ဝဲစနစ္ထဲတြင္ ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ သီးသန္႔လုုိအပ္သည့္ ျမန္မာ့ 
ဘ႑ာေရးနည္းဥပေဒဆုုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား ထည့္သြင္းထားျခင္း ကဲ့သုုိ႔ေသာ ကုမၺဏီႏွစ္ခုု၏ 
အားသာခ်က္မ်ား အားလုုံးကုုိေပါင္းစည္းလုုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
 
Musoni ၏အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Cameron Goldie-Scot က “ ျမန္မာျပည္မွာ 
ThitsaWorks န႔ဲ အခုုလုုိ အက်ုိဳးတူလက္တြဲရတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အေနန႔ဲအင္မတန္၀မ္း 
ေျမာက္ရပါတယ္။ သူတုုိ႔ရဲ႕ ျမန္မာေစ်းကြက္ဗဟုုသုုတန႔ဲအေတြ႔အႀကံဳေတြဟာ ေငြေရးေၾကးေရး 
ဆိုုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ ကမၻာ့အဆင့္မီနည္းပညာေတြကုုိ ပံ႔ပုုိးေပးေနတဲ့ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ 
Musoni ရဲ႕ လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြန႔ဲ သိပ္ကုုိ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေနပါတယ္။”ဟုုဆုုိသည္။ 
 



 
တဖန္ ThitsaWorks ၏အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးညီၿငိမ္းေအးကထပ္ေလာင္း၍ “အခုုအခ်ိန္ 
ဟာ ျမန္မာျပည္က ေငြေရးေၾကးေရးဆိုုင္ရာ အဖြ႔ဲအစည္းေတြ အေနန႔ဲဒီဂ်ီတယ္ဘ႑ာေရး ဝန္ 
ေဆာင္မႈေတြကုုိ အဓိကအသုုံးျပဳျဖစ္ဖိုု႔ အခ်ိန္္အခါက်ေရာက္ေနပါၿပီ။ အခုုလုုိ ThitsaWorks နဲ႕ 
Musoni အက်ိဳးတူလက္တြဲလုုိက္တာ ကေနတဆင့္ဒီက႑မွာ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ 
အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အင္မတန္၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။” ဟုဆုုိသည္။ 
 

-ၿပီး- 
	
Musoni	ႏွင့္ ThitsaWorks ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုုိ  
www.musonisystem.com	ႏွင့္	www.thitsaworks.com	တုုိ႔တြင္ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုုိင္ပါသည္။		
ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ Musoni စနစ္မ်ားကုုိ လုုိင္စင္ႏွင့္တကြ အသုုံးျပဳလုုိသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ 
ThitsaWorks ကုုိ info@thitsaworks.com	သိုု႔ အီးေမးလ္ပုုိ႔၍ေသာ္လည္းေကာင္း		
+95-9965732351	သုုိ႔ဖုုန္းေခၚ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေမးျမန္းစုုံစမ္းႏိုုင္ပါသည္။ 
 
Musoni အေၾကာင္း 
 
Musoni သည္ကမၻာအရပ္ရပ္ရိွ အဖြ႔ဲအစည္းေပါင္း (၁၀၀) တြင္အသုုံးျပဳလွ်က္ရိွသည့္ Musoni 
System ဟုုေခၚေသာ ဆုုမ်ားေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ဆြတ္ခူးရရိွထားသည့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ 
ေဆာ့၀ဲ (SaaS; Software as a service) ကုုိတီထြင္သူ ကုုမၺဏီျဖစ္သည္။ ယင္းေဆာ့ဝဲသည္ 
ေငြေရးေၾကးေရးဆုုိင္ရာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကုုိ ပုုိမုုိထိေရာက္တြင္က်ယ္စြာ လုုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ လာ 
ေစႏိုုင္ျခင္း၊ ကုုန္က်စရိတ္မ်ား ပုုိမုုိသက္သာလာေစျခင္း၊ ဘဏ္လုုပ္ငန္း ဆိုုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ 
အက်ိဳးကုုိ မခံစားရေသးေသာေဝးလံေခါင္ျဖားေသာ အရပ္ေဒသမ်ားမွ အမ်ားျပည္သူထိေရာက္ 
ေအာင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုုင္ေစျခင္းတိုု႔ျဖင့္ ဆက္တုုိက္အက်ိဳးျပဳလွ်က္ရိွသည္။ 
 
	
ThitsaWorks အေၾကာင္း 
 
ThitsaWorks သည္ အေျခခံဘ႑ာေရး ႏွင္ ့ ဘဏ္လုုပ္ငန္းဆိုုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အမ်ားျပည္သူ 
တရပ္လံုုးအေနႏွင္ ့ အက်ိဳးခံစားေစရန ္ နည္းပညာမ်ားျဖင္ ့ ပံ႔ပိုုးလွ်က္ရွိေသာကုုမၺဏီျဖစ္သည္။ သတင္း 
အခ်က္အလက္ႏွင္ ့ နည္းပညာပိုုင္းဆရာကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ThitsaWorks 
သည္ကမၻာအရပ္ရပ္ရွ ိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက ္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင္ ့ နည္းပညာပိုုင္းဆိုုင္ရာတြင ္
ေခတ္ေျပာင္း၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေသာ စနစ္မ်ားကို ု ပံ႔ပိုုးရာတြင ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအေတြ႔အႀကံဳရွိထားသည္။ 
ThitsaWorks ၏ နည္းပညာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည ္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုုိင္ငံေတာ ္
အစိုုးရ၊ အေသးစား စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား ႏွင္ ့သံုုးစြဲသူမ်ားအားလံုုး ပိုုမိုုေကာင္းမြန္တိက်ေသာ ဆံုုးျဖတ ္
ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္္ႏိုုင္ရန ္ ၊ ၎တုုိ႔ကို ုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင္ ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူႏုုိင ္
သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုုစနစ္မ်ားကိုုအားျဖည့္ပံ႔ပိုုးလွ်က္ရွိသည္။ 
	
	
	


