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ျ္မန္မာ့အေသးမသအခ သအငြ လုပနငမနသ္ မသးြငန ဒီဂ ီးယနဝမနအဆမငန မ္္ မသ 
ဖြြံ႔ၿဖ  သး ုုသးကနအးအေသ ThitsaWorks ္ွ ့ေ ပညမ ္ ွ အဝျခငနသပြ္က ငနသပ 

 
ယအမ႔ေးငနသထုးုနျပမနခ ကန 
၂၃ ဇမနမဝါေလီ ၂၀၁၈ 
 
ေမနကုုမန၊ ျ္မန္ မာ။ ThitsaWorks Solutions Myanmar ကုု ၺ္ဏီ လ ္ းကန ္ွ “Digital Microfinance 2018” 
့္ညနျဖငနာ ျ္မန္မာ့ အေသးမသအခ သအငြ လုပနငမနသ္ မသးြငန အခးနအပ္မညနသပညမ္ မသ ့ေုြံသျပ ျခငနသ၏ 
့က   သေလဒန္  မသက ု ပညမ႐ငွန္ မသ္ ွ ့ေ ပညမ္ ွ အဝျခငနသပြ ္က ငနသပခ္ာပါေညနာ။ 
 
ေမနကုမနၿ္  ႕႐ွ  ျ္မန္မမု ငနငြံ ကမုနေညန္ မသမွငနာ းကန္မလကန္မလုပနငမနသ႐ွငန္ မသ့ေငနသ ္ဂၤလမခမနသ္မ၌ က ငနသပခ္ာအေမ 
“Digital Microfinance 2018” ပြ္းြငန ဘ႑မအေသက႑ ဒီဂ းီယန းမးနအျပမငနသလ္ 
း ုသးကနအမပုြံ္ မသက ု အဆြသအ ြသခ္ာပါေညနာ။ 
 
လကန႐ွ ့ခ  မနးြငန ျ္မန္မာ ့အေသးမသ အခ သအငြ အငြအေသအ ကသအေသ ့ဖြ္႔့းညနသ္ မသ္ွ ့အေသးမသ 
းီသပြမသအေသ႐ွငနအပါငနသ (၃)ေမနသက ု ့အေသးမသးီသပြမသအေသလုပနငမနသ္ မသ ့းပ   သေမန (ေ ု႔္ဟးုန) 
းု သခ ္႕ေမနေညန႐ြယနယ အခ သအငြ္  မသထုးနအခ သထမသပါေညနာ။ ့အေသးမသအခ သေသူ ့္ မသးု္ ွမ 
့္   သေ္သီ္ မသျဖးနပါေညနာ။ းးနဖကနးြငန ့အေသးမသအခ သအငြ္ မသက ု ပ ုယလု ့ပနအမအေမနလညနသ ျ္မန္မျပညန၏ 
လသူဦသအေ (၇၀) ေမခု ငနမုမနသ္ွမ လ္နသပမနသဆကနေြယနအေသ ခကနခအ္ေမ အက သလကနအဒေ္ မသးြငန အမ
အမအမ ကအေမအ ကမငနာ ့အေသးမသ အခ သအငြ အငြအေသအ ကသအေသ ့ဖြ္႔့းညနသ္ မသ ့အမျဖငနာ ေသူးု ႔့မသ 
ဝမနအဆမငန္မအပသေမန ခကနခပ္ါေညနာ။ ဤ့ခကန့ခ့္ မသ ဒီဂ းီယန ဘ႑မအေသးမးန္ မသက ု 
့ေုြံသျပ ျခငနသျဖငနာအျဖ႐ွငနသအပသမ ုငနပါေညနာ။ 
 
ပညမ႐ွငန္ မသ္ွ ဒီဂ းီယနးမးန္ မသ ့ေြံုသျပ ျခငနသျဖငနာ လသူး ုုငနသဘ႑မအေသ  ွငနာ ပးနေကနအေမ 
၀မနအဆမငန္မ့က   သအက သဇသူသ္ မသက ုု ခြံးမသ ုု ငနအေသ၊ Blockchain ျဖငနာ 
လသူေမသ့က   သျပ လုပနမု ငနအေမပုြံးြံ္ မသ၊ ျ္မန္ မျပညန၏ ္ ုဘ ုငနသ ပ ုကနဆြံ့အျခ့အမ၊ 
့အေသးမသ အခ သအငြ အငြအေသအ ကသအေသ ့ဖြ္႔့းညနသ္ မသးြငနေုြံသအေမ MIS (အခ္) 
ေးငနသ့ခ ကန့လကနးီန္ြံခမန႔ခြ္္ မ  းမးန္ မသ ့အ ကမငနသးေညနျဖငနာ ့ေ ပညမ ္ ွ အဝခ္ာပါေညနာ။ ThitsaWorks 
၏ ့က   သးသူသပသူသအပါငနသထမသအေမ Musoni System ၏ ့္မအဆမငန ့ေမေွ ခ  ပန Mr. Cameron Goldie-Scot ္ွ 
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ဒီဂ  းီယန ့အေသးမသအခ သအငြလုပနငမနသ းးနခးုြငန႐ွ အေမ မညနသပညမးမးန္ မသ 
့အ ကမငနသ႐ငွနသလငနသ အဆြသအ ြသခ္ာပါေညနာ။  
 
Musoni ေညန ့အေသးမသအခ သအငြ လုပနငမနသ္ မသ့းြကန ဒီဂ ီးယန ဘ႑မအေသ းမးန္ မသက ု အ႐ွသဦသးထီြငန 
ထမသအေမ းမးနးးနခုျဖးနပါေညနာ။ ္ ဘုု ငနသဖုြံသ္ွ းဆငနာ လုြံျခ ြံး းနခ းြမ အငြလြ္မ ုငနး္ာ းမးန္ မသ၊ SMS ္ွ ေး အပသ 
့အ ကမငနသ ကမသမု ငနအေမ းမးန္ မသ၊ အဒးမ္လု ပ ္အခ သအငြ့ ေမ႐ွ ္ မသ ေုြံသမု ငနအေမ tablet app ၊ အငြအခ သေသူ 
့ဖြ္႔ဝငန္ မသ ေုြံသးြမ္ ုငနအေမ ္ ဘုု ငနသ app ၊ credit scoring းမးန္ မသျဖငနာ ခ  းနဆကနထမသအေမ 
းမးနးးနခုျဖးနပါေညနာ။ ယခ ု့ေ အပသပညမ ္ ွ အဝပြး္ြငန Musoni System ၏ ့္မအဆမငန ့ေမေွ ခ  ပန Mr. 
Cameron Goldie-Scot ္ွ ့အေသးမသအခ သအငြလပုနငမနသ္ မသ ေုြံသခ မ ုငနအေမ မညနသပညမ္ မသမွငနာ ့ျခမသမု ငနငြံ္ မသ္ ွ
့အေသးမသအခ သအငြလပုနငမနသ္ မသးြငန အ့မငနျ္ငနးြမေုြံသခ အမေညနာ ဥပ္မ္ မသက ု အဆြသအ ြသခ္ာပါေညနာ။ 
 
ThitsaWorks ၏ ့္မအဆမငန ့ေမေွ ခ  ပန ဦသညီၿင ္နသအ့သက ” ျ္မန္မမု ငနငြံေ႕္ ့အျခ့အမ့ေ ဒီဂ းီယန 
းမးနအျပမငနသလ ္   ုုငနအေသဟမ ့မမဂးန ့းြကန ့ငန္းမန ့အေသႀကသီပါးယနာ။ း ုုငနသျပညန့ းြငနသက 
့္ မသျပညနေသူ ့မသလြံုုသ့းြကန ေညနေြယနး္ာ ဘ႑မအေသ ၀မနအဆမငန္မအးြက ုု အပသ ုု ငနအးမာ္ွမ ျဖးနလ ုု႔ ့ငန္းမန 
၀္နသအျ္မကန္ ပါးယနာ။” ဟုဆု ုေုညနာ။ 
 
 
 

-ၿပသီ- 
 
Musoni  ွငနာ ThitsaWorks ပးနေကနယ ့အေသး းနေးငနသ့ခ ကန့ လကန္ မသက ုု  
www.musonisystem.com  ွငနာ www.thitsaworks.com း ုု႔းြငနဝငနအေမကနအလာလမ  ုုငနပါေညနာ။  
ျ္မန္မ ုု ငနငြံးြငန Musoni းမးန္ မသက ုု လ ုုငနးငန ငွနားကြ ့ေြံုုသျပ လ ုေုသူ ့ဖြ္႕့းညနသ္ မသ့အမ ွငနာ ThitsaWorks 
က ုု info@thitsaworks.com ေုု ႔ ့ီသအ္သလနပ ုု႔ယအေမနလညနသအကမငနသ  
+95-9965732351 ေ ုု႔ဖုုမနသအခ္ယ အေမနလညနသအကမငနသ အ္သျ္မနသးြံုုး္နသ ုု ငနပါေညနာ။ 
 
Musoni ့အ ကမငနသ 
 
Musoni ေညနက ၻ္မ့ေပနေပနေွ  ့ဖြ္႔့းညနသအပါငနသ (၁၀၀) းြငန့ ေြံုုသျပ လွ ကနေွ ေညနာ Musoni System 
ဟုုအခ္အေမ ဆုု္ မသအ့မငနအ့မငနျ္ငနျ္ငနဆြးနခသူသေေွ ထမသေညနာ ဘ႑မအေသ ၀မနအဆမငန္မ အဆမာ၀ ္ (SaaS; 
Software as a service) က ုုးထီြငနေသူ ကုု ၺ္ဏီျဖးနေညနာ။ ယငနသအဆမာဝေ္ညန အငြအေသအ ကသအေသဆ ုုငနေမ 
့ဖြ္႔့းညနသ္ မသက ု ု ပ ုု္  ုထု အေမကနးြငနက ယနးြမ လုုပနငမနသအဆမငနေြကန လမ အး ုု ငနျခငနသ၊ ကုုမနက းေ းန္ မသ 
ပ ုု္  ုေုကနေမလမအးျခငနသ၊ ဘဏနလုုပနငမနသ ဆုု ငနေမဝမနအဆမငန္မ္ မသ၏ ့က   သက ုု 
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္ခြံးမသေအေသအေမအဝသလြံအခါငနျဖမသအေမ ့ေပနအဒေ္ မသ္ ွ
့္ မသျပညနေသူထ အေမကန အ့မငနဝမနအဆမငန္မ္ မသ အပသ ုု ငနအးျခငနသးုု ႔ျဖငနာ ဆကနး ုကုန့ က   သျပ လ ွကနေွ ေညနာ။ 
 
 
ThitsaWorks ့အ ကမငနသ 
 
ThitsaWorks ေညန ့အျခခြံဘ႑မအေသ  ွငနာ ဘဏနလုုပနငမနသဆ ုငုနေမ ဝမနအဆမငန္မ္ မသ ့္ မသျပညနေသူ 
းေပနလြံုုသ့အမ ွငနာ ့က   သခြံးမသအးေမန မညနသပညမ္ မသျဖငနာ ပြံ႔ပ ုသုလ ွကနေွ အေမကုု္ ၺဏီျဖးနေညနာ။ ေးငနသ 
့ခ ကန့လကန ွငနာ မညနသပညမပ ုုငနသဆေမကြ ္နသက ငနပညမေွငန္ မသ ဦသအဆမငနလ ွကနေွ အေမ ThitsaWorks 
ေညနက ၻ္မ့ေပနေပနေွ  ့ဖြ္႔့းညနသ္ မသ့းြကန ေးငနသ့ခ ကန့လကန ွငနာ 
မညနသပညမပ ုုငနသဆ ုငုနေမးြငန အခးနအျပမငနသယ ဖြြံ႔ၿဖ  သး ုုသးကနအေမ းမးန္  မသက ုု ပြံ႔ပ ုုသေမးြငန 
 ွးနအပါငနသ္ မသးြမ့အးြ႔့ႀကြံ ေွ ထမသေညနာ။ ThitsaWorks ၏ 
မညနသပညမဝမနအဆမငန္မ္ မသေညန အငြအေသအ ကသအေသဆ ုုငနေမ ့ဖြ္႔့းညနသ္ မသ၊  ုု ငနငြံအးမန ့း ုသုေ၊ ့အေသးမသ 
းီသပြမသအေသလုပုနငမနသ္ မသ  ွငနာ ေြံုုသးြေ္သူ္ မသ့မသလြံုုသ ပ ုု္  ုအုကမငနသ္ြမနး က အေမ ဆြံုုသျဖးန ခ ကန္ မသ ခ ္းွနန  ုုငနေမန ၊ 
၎းုု ႔က ုု ေးငနသ့ခ ကန့လကန္ မသ  ွငနာ ေးငနသ့ခ ကန့ လကန္ မသ ေယသူ ုု ငန ေညနာ 
ဖြ္႔းညနသပြံုုးမးန္ မသက ုု့ မသျဖညနာပြံ႔ပ ုုသလ ွကနေွ ေညနာ။ 
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