သုေနသသနတြင္ ပါ၀ြင္္ေ
လု သာ စလနပ
င္ ါ၀ြင္စာားသူမ ာားကလု ဖလနေ
င္ ျခၚျြင္ား
ၚမသင္မာစာားသသုားသူမ ာားသမဂၢ  (Myanmar

Consumers

Union)

သညင္

ၚမသင္မာာလုြြ
င္ သ္ငံရလ

internet

ာငံရြင့္င္

ဒီဂ စင္နယင္သညင္ားစသစင္ၚဖြင္င့္ အသသုားၚပ သူမ ာားအာကာားနတြင္ E-commerce အသသုားၚပ မပာငံရြင္င့္ ပနင္သကင္ေသာ အသလပညာ၊
အေနတားအေျခ၊ အၚပ အမူမ ာားာငံရြင္င့္ ပနင္သကင္ၚပီား ေ္င့္္ာမပနစင္္ပင္ ၚပ ္ုပင္မညင္ၚဖစင္ပါသညင္ါသည္။
E-commerce ဆလုသညင္မငံရာ အီ္ကင္ထေ္ာသစင္သညင္ားပညာၚဖြင္င့္
(၁) internet မငံရ နဆြင္င့္ ေစ ား၀ယင္ၚျြင္ား (Online shopping)၊
(၂)

မလုဘလုြင္ားဖသုားထနတြင္

Mobile

banking

application

ထညင့္င္ၚပီား ေြတ္ငၚျြင္ား

(သလု႔)

Internet

banking

မငံရ

နဆြင္င့္ ေြတ္ငၚျြင္ား၊
(၃) ဖသုားမငံရ နဆြင္င့္ ေြတ္ငၚျြင္ား (ဥပမာ - Wave Pay, OK Pay မ ာားသသုားၚပီား ေြတ္ငၚျြင္ား)၊
(၄) အီ္ကင္ထေ္ာသစင္သညင္ားပညာၚဖြင္င့္ မီနာျေဆာြင္ၚျြင္ား၊ ဖသုားေြတၚဖညင္င့္ၚျြင္ား၊ ေြတ္ၚျြင္
င ား၊ MPU/ Visa/ Master ကဒင္မ ာား
အသသုားၚပ ၚပီား ေြတေပားေျ ၚျြင္ား (E-payment) ၊
(၅) အြင္နာသကင္မငံရနဆြင္င့္ မငံရနင္ပသုနြင္ၚျြင္ား (Online registration)ာငံရြင္င့္
(၆) ဖသုားာငံရြင္င့္ internet နလု႔ အသသုားၚပ ၚျြင္ားနလ႔ု ပါ၀ြင္သညင္ါသည္။
ထလုေ္င့္္ာမပနတြင္ ၚမသင္မာာလုြင္ြသ္ငံရလ internet အသသုားၚပ သူမ ာားအေသၚဖြင္င့္ အီ္ကင္ထေ္ာသစင္ သညင္ားပညာၚဖြင္င့္ internet
မငံရနဆြင္င့္ ေြတ္ငေၚပာြင္ားၚျြင္ားမ ာား ၚပ ္ုပင္္ာနတြင္ ေနတရာကသ ္ေသာ အေနတရအာကသ ၊ အျကင္အျမ ာားာငံရြင္င့္ E-commerce ကလု
ၚမသင္မာာလုြင္ြသနတြင္

ပလုမလုနလုားနကင္ေကာြင္ားမတသင္ေအာြင္

္ုပင္ေဆာြင္္ာနတြင္ ၚပ ၚပြင္ေၚပာြင္ား္သြင္င့္သညင္င့္

အျ ကင္မ ာားာငံရြင္င့္

ပနင္သကင္ၚပီား အာကသဥာဏင္ေပားၚျြင္ားမ ာားကလု သသုားစတသူမ ာား၊ E-commerce ကလု ၀သင္ေဆာြင္မပ ေပားေသသူမ ာားာငံရြင္င့္ အုပင္စု္လုကင္
ေဆတားောတားၚျြင္ား

(သလု႔)

နစင္ဦားျ ြင္ား ေဆတားောတားၚျြင္ား၊ ေမျတသင္ား္ငာမ ာားၚဖြင္င့္ ေမားၚမသင္ားၚျြင္ားကလု ၚပ ္ုပင္မညင္ၚဖစင္ပါသညင္ါသည္။

ၚပ ္ုပင္မညင္င့္ ေသ္ာမ ာားမငံရာ ္သင္ကသ
ု င္၊ မာၱေေ္ား၊ ေသၚပညင္ေနာင္ာငံရြင့္င္ ေမာင္္ၚမလ ြင္ၚမလ ရမ ာားနတြင္ ၁၂.၁၁.၂၀၁၈ မငံရ ၃၀.၁၂.၂၀၁၈
အထလ ၚပ ္ုပင္သတာားမညင္ၚဖစင္ပါသညင္ါသည္။
ေအာကင္ပါ

အျ ကင္မ ာားာငံရြင္င့္

ကလုကင္ညီသူမ ာားအေသၚဖြင္င့္

နစင္ဦားျ ြင္ား ေဆတားောတားပတနတြင္

ပါ၀ြင္ကူညေ
ီ ပားပါ္သင္

ဖလနင္ေျခအပင္ပါသညင္ါသည္။
နစင္ဦားျ ြင္ား ေဆတားောတားပတနတြင္ ပါ၀ြင္မညင္င့္သူအေသၚဖြင္င့္ ္လုအပင္ေသာအျ ကင္မ ာား


E-commerce ာငံရြင့္င္ ပနင္သကင္ၚပီား ၀သင္ေဆာြင္မပ ေပားေသသူ (service providers)



ေဆတားောတားပတနတြင္ ပါ၀ြင္္သင္ အျ လသေ
င္ ပားာလုြင္သူ



ေ္င့္္ာမပ ၚပ ္ုပင္မညင္င့္ ၚမလ ရသယင္ ၄ၚမလ ရသယင္ထမငံရ နၚမလ ရၚမလ ရနတြင္ ေသထလုြင္သူ



ၚမသင္မာာလုြင္ြသ္ငံ၏ E-commerce ္ုပင္ြသင္ားမ ာားကလု နလုားနကင္ေအာြင္ ္ုပင္ေဆာြင္္သင္ စလနင္ပါ၀ြင္စာားသူ

နစင္ဦားျ ြင္ား ေဆတားောတားပတနတြင္ ပါ၀ြင္္သင္ ဆာၵ္ငံရလသူမ ာားသညင္ မလမလ္ငံ၏ အမညင္၊ ေသ္ပင္္လပစ
င္ ာ၊ ဆကင္သတယင္္သင္ ဖသုားသသပါနင္၊ Email
္လပင္စာာငံရြင္င့္ e-commerce အၚဖစင္ ေပားေသေသာ ၀သင္ေဆာြင္မပ အမ လ ားအစာားအမညင္မ ာားကလု Myanmar Consumers Union
MCU ္ငံ၏ Facebook message box နတြင္ ထညင့္င္သတြင္ား စာ္ြင္ားေပားၚျြင္ား (သလု႔) ဖသုား ၀၉-၈၉၂၄၅၅၆၈၃၊ ၀၉-၈၉၂၄၅၅၆၈၂
မ ာားသလု႔ message ေပားပလု႔ၚျြင္ား (သလု႔) အမငံရနင္ (၁၀၃/၁)၊ ကမာၻေအားဘု္ာား္မင္ား၊ ေ္ငေနာြင္ာကာား (၁)၊ ဗဟသင္ားၚမလ ရသယင္၊

္သင္ကုသင္ၚမလ ရသလ႔ု ္ူကလုယင္နလုြင္ ္ာေ္ာကင္ စာ္ြင္ားေပားၚျြင္ား စေသာ သညင္ားမ ာားထမငံရ မလမလာငံရစင္သကင္္ာ နစင္သညင္ားသညင္ားၚဖြင္င့္
(၁၄.၁၁.၂၀၁၈)

ေသာကင္ဆသုားထာားၚပီား

စာ္ြင္ားေပားသတြင္ားာလုြင္ပါသညင္ါသည္။ ေဆတားောတားပတနတြင္

ပါ၀ြင္မညင္င့္သူမ ာား္ငံ၏

ကလုယင္ေ္ား

အျ ကင္အ္ကင္မ ာားကလု ေ္င့္္ာသူမ ာားအေသၚဖြင္င့္ ္ငံရ လ ရ၀ငံရကင္ထလသင္ားသလမင္ားေပားထာားမညင္ ၚဖစင္ပါသညင္ါသည္။ ပါ၀ြင္ကူညီမပအနတကင္
ေက ားးူားနြင္ပါသညင္ါသည္။
ေ္ားစာားစတာၚဖြင့္င္
ဥကၠဌ
ၚမသင္မာစာားသသုားသူမ ာားသမဂၢ

