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(a) General Public Health Information

Covid-19: 5 ways to prevent infection
Wear masks – Masks help in covering the nose and the mouth and helps to curb the
transmission of the virus, which especially spreads through body fluid transmissions. It is
recommended to wear masks or double masks at all times when we are outside.
Maintain hand hygiene – Our hands are prone to most number of viruses. It is advised by
the medical practitioners to maintain hand hygiene, at home and outdoors as well. We
can carry a hand sanitiser at all times when we are outside. It is also advised to wash
hands frequently to keep the virus away.
Social distancing – Avoid crowded spaces – be it indoors or outdoors. As the number of
covid-affected people surges again, it is necessary to maintain physical distance with
others to control the infection.
Vaccination – The vaccine against the spread of the coronavirus is already being rolled
out by most of the countries. It is recommended to get double-vaccinated on an urgent
basis to grow the immunity of the body. The precaution dose against covid-19 was
announced by Prime Minister Narendra Modi on December 25 – it will be first given to the
frontline covid warriors, healthcare professionals and senior citizens with co-morbidity.
Self-isolation – In case a person starts showing symptoms of coronavirus, it is highly
recommended to immediately self-isolate himself/herself at home. It is also advised to
get tested on an urgent basis and start the treatment.

Reference From: HINDUSTAN TIMES (HD)
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ယခင့်လမှအဆက့်..

(b) e-Government နှင့် ICT သုတေသန (အပင
ု ်း့် ၃)
ဒီအပင
ု ့််းမှှာတေှာ နုင့်ငံေကှာ က e-Government လုပ့်ငန့််းစဉ့်တအှာင့်ပမင့်လျှက့်ရှတသှာ နုင့်ငံမျှာ်းရဲဲ့
အတေွဲ့အကကံြု Practices မျှာ်းအတ ကှာင့််း Review တရ်းသှာ်းေင့်ပပရင့််း မမေန
ုို့ ုင့်ငံရဲဲ့ တရှဲ့ခရီ်းဆက့်မည့်
e-Government လုပ့်ငန့််းစဉ့်တေွအေွက့် ေပခှာ်းသူတေွရဲ့ဲ အတေွဲ့အကကံြုတေွကု တလလှာနုင့်ဖစ
ုို့ ုစည့််း
ေင့်ပပလုပါေယ့်..
ဒီအပင
ု ့််း (၃) မှှာ e-Government လုပ့်ငန့််းစဉ့်တအှာင့်ပမင့်လျှက့်ရှတသှာ တေှာင့်ကုရီ်းယှာ်း ၊ ဂျပန့် ၊
အတရှဲ့တေှာင့် အှာရှ က ကျွန့်မေုို့ အမ့်နီ်းချင့််း ထုင့််းနုင့်ငံ နှင့် စင့်ကှာပူနုင့်ငံ ၊ ဥတရှာပသမဂဂအဖွဲ့ဲ ဝင့် EU
နုင့်ငံတေွရဲ့ဲ အတေွဲ့အကကံြု နှင့် e-Government Strategy တေွ ဦ်းေည့်ပပီ်း တဆွ်းတနွ်းသွှာ်းလုပါေယ့်..

(၁) e-Government Successful practice in Korea
ပထမဆံု်းတဆွ်းတနွ်းလုေန
ဲ ုင့်ငံကတေှာ တေှာင့်ကုရီ်းယှာ်းနုင့်ငံပဖစ့်ပါေယ့်။ တေှာင့်ကုရီ်းယှာ်းနုင့်ငံဟှာ
e-Government လုပ့်ငန့််းစဉ့်တေွမှှာ အထူ်းတအှာင့်ပမင့်မှုရရှခဲတသှာ နုင့်ငံေစ့်နုင့်ငံပဖစ့်သလု
e-Government လုပ့်ငန့််းရပ့်တေွနပ
ဲို့ ေ့်သေ့်ပပီ်းလည့််း နုင့်ငံေကှာ Award ဆုမျှာ်းစွှာရရှခဲတသှာ အစဉ့်
အလှာတကှာင့််းတေွ ရှခဲတသှာနုင့်ငံပဖစ့်ပါေယ့်..
ထင့်ရှှာ်းေဲဥပမှာတေွကတေှာ

G2C

services

လုပ့်ငန့််းစဉ့်မျှာ်းပဖစ့်တသှာ

လူဝင့်မကှု ကီ်း ကပ့်တရ်း

Immigration ဝန့်တဆှာင့်မှု ၊ အမ့်ရှာအခွန့် Home Tax ဝန့်တဆှာင့်မှု လုပ့်ငန့််း ၊ သ

ှာဝတ

်းကယ့်

ဆယ့်တရ်း Urgent Disaster System လုပ့်ငန့််း၊ G2B services လုပ့်ငန့််းစဉ့်မျှာ်းပဖစ့်တသှာ eProcurement System လုပ့်ငန့််း၊ e- Architecture Information System လုပ့်ငန့််း၊ G2G Services
လုပ့်ငန့််းစဉ့်ပဖစ့်တသှာ e-Trade system စသည့်ေဟ
ုို့ ှာ နုင့်ငံေကှာ ဆုေဆ
ံ ပ့်တပါင့််းမျှာ်းစွှာ ရရှခဲတသှာ
လုပ့်ငန့််းစဉ့်မျှာ်းပဖစ့်ခပါေယ့်
ဲ
..
တေှာင့်ကုရီ်းယှာ်းနုင့်ငံရဲဲ့ e-government လုပ့်ငန့််းတေွတအှာင့်ပမင့်ရေဲ အဓက တသှာချက့် (၅) ချက့်
ရှပါေယ့်။ အဲဒီအချက့်တေွကတေှာ
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(၁)

ပထမအချက့်က နုင့်ငံအစု်းရ ရဲဲ့ နည့််းဗျျူဟှာကျကျ စနစ့်ကျကျ ဦ်းတဆှာင့်လမ့််းညွန့်မှုပဖစ့်ပါ

ေယ့်။ အစု်းရအတနနှင့် ဒီနှစ့်မှှာ ဒီလုပင
့် န့််းစဉ့်တေွ တအှာင့်ပမင့်တအှာင့်တဆှာင့်ရွက့် ကမယ့် ဆုပပီ်း
သေ့်မှေ့် တဆှာင့်ရွက့်ပါေယ့်။ ေစ့်ဖက့်ကလည့််း ဝန့်ကကီ်းဌှာနတေွအေွက့် အတကှာင့်အထည့်တဖှာ့်ဖုို့
ရံပံုတငွတေွ လျှာထှာ်းသေ့်မှေတ
့် ပ်းပခင့််း၊ ေကကသုလ့်မျှာ်း နှင့် သုတေသနဌှာနမျှာ်း ကု e-government
အတထှာက့်အကူပပြု သုတေသနတေွတဆှာင့်ရွက့်နုင့်ဖို့ု Grant မျှာ်း ချထှာ်းတဆှာင့်ရွက့်တပ်းပခင့််းစသည့်
မျှာ်းကု တဆှာင့်ရွက့်တပ်း ပခင့််းပဖစ့်ပါေယ့်။
(၂) ဒုေယအချက့်ကတေှာ e-government တဆှာင့်ရွက့်ရှာမှှာ ေကယ့်လက့်တေွဲ့မှှာ ပပည့်သူ
ပပည့်သှာ်းတေွ ကကံြုတေွဲ့တနေဲ အခက့်အခဲတေွကု တပဖရှင့််းတဆှာင့်ရွက့်နုင့်မယ့် လုပ့်ငန့််းစဉ့်တေွကု
အတလ်းတပ်း ဦ်းစှာ်းတပ်း တဆှာင့်ရွက့်ပခင့််း ပဖစ့်ပါေယ့်။
(၃) ေေယအချက့်ကတေှာ technical supports ကုအတထှာက့်အပံတပ်း ဦ်းစှာ်းတပ်းတဆှာင့်ရွက့်တပ်း
ပါေယ့်။
(၄) တန က့်ေစ့်ချက့်ကတေှာ အတရ်းကကီ်းတသှာမဟှာဗျျူဟှာစီမက
ံ န့််းတေွ ချမှေ့်တဆှာင့်ရွက့်ပခင့််း ပဖစ့်
ပါေယ့်။
(၅) e-government လုပ့်ငန့််းစဉ့်တေွအေွက့် ခုင့်မှာတသှာ ရည့်မှန်း့် ချက့်ပန့််းေုင့်ကုချမှေပ့် ခင့််း၊ တရေု
တရရှညစ
့် ီမက
ံ န့််းတေွချမှေ့်အတကှာင့်အထည့်တဖှာ့်ပခင့််းတေွဟှာ

ကုရီ်းယှာ်းတေွရဲဲ့

e-government

တအှာင့်ပမင့်မတ
ှု သှာချက့်တေွပဖစ့်ပါေယ့်။

(၂) e-Government Successful practice in Japan
တန က့်ထပ့်ဥပမှာတပ်းရမယ့်နင
ု ့်ငံကတေှာ

ဂျပန့်နင
ု ့်ငံရဲဲ့

e-government

အတကှာင့်အထည့်တဖှာ့်

တဆှာင့်ေလု
ဲ ပတ
့် ဆှာင့်ချက့် မဟှာဗျျူဟှာ(Strategy) တေွပဖစ့်ပါေယ့်။
ဂျပန့်နင
ု ့်ငံ ဟှာ ၂၀၀၀ ခုနှစ့်တလှာက့်ကစေင့်ပပီ်း IT Strategy ကု နုင့်ငံတရ်းဗျျူဟှာအတနနှင့်တရှာ
စီ်းပွှာ်းတရ်း ဗျျူဟှာအတနနှင့်တရှာ စေင့်ကျင့်သံု်းအတကှာင့်အထည့်တဖှာ့်ခဲပါေယ့်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ့်မှာှ eJapan Strategy စီမက
ံ န့််းကု ချမှေ့်ပပီ်း နုင့်ငံအနှံို့ e-government service မျှာ်းကု ဝန့်တဆှာင့်မတ
ှု ပ်းနုင့်
ရန့် တဆှာင့်ရွက့်ခဲပါေယ့်။
၂၀၀၃ ခုနှစ့်မှာှ e-Japan Strategy II မဟှာဗျျူဟှာကု ေ်းု ချဲဲ့ အတကှာင့်အထည့်တဖှာ့်ခဲပပီ်း ၊ ၂၀၀၆
ခုနှစ့်မှာှ တေှာ the New IT Reform Strategy ကု ချမှေ့်ပပန့်ပါေယ့်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ့်မှာှ တေှာ i-Japan
Strategy II ကု အစု်းရရဲဲ့ မဟှာဗျျူဟှာလုပ့်ငန့််းစဉ့်အပဖစ့် အတကှာင့်အထည့်တဖှာ့်တဆှာင့်ရွက့်ခဲ
ေှာတေွဲ့ရပါေယ့်။ ေစ့်ဆက့်ေည့််းမှှာပဲ မှှာ New strategy in IT နှင့် digital government strategy
မျှာ်းကု အစု်းရရဲဲ့ ဦ်းစှာ်းတပ်း လုပ့်ငန့််းစဉ့်မျှာ်းအပဖစ့် အတကှာင့်အထည့်တဖှာ့်ခဲေှာတေွဲ့ရပါေယ့်။
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၂၀၁၆-၂၀၁၇ နှစ့်မျှာ်းမှှာတေှာ “My Number” system ကုတဆှာင့်ရွက့်ပပီ်း
တေွကတနပဲ

Mobile phone

e-government လုပ့်ငန့််းစဉ့်တေွတဆှာင့်ရွက့်နုင့်တအှာင့် စီမခ
ံ ျက့်ချအတကှာင့်အထည့်

တဖှာ့်ခဲေှာ တေွဲ့ရရပါ
ှ
ေယ့်။
ဂျပန့်နင
ု ့်ငံဟှာ သူူ့ရဲဲ့နင
ု ့်ငံတရ်း၊ စီ်းပွှာ်းတရ်းဗျျူဟှာ အေွက့် IT နည့််းပညှာ ကု ဦ်းစှာ်းတပ်းတဆှာင့်ရွက့်ခဲပပီ်း
Smart Country

အပဖစ့်

တလျှှာက့်လှမ်း့် မည့်လမ့််းတ ကှာင့််းကု

ဦ်းေည့်ခဲတ ကှာင့််းတလလှာတေွဲ့ရှ

ရပါေယ့်။

(၃) e-Government Successful practice in Singapore
စင့်ကှာပူနုင့်ငံ ဟှာ အတရှဲ့တေှာင့်အှာရှမှှာ စီ်းပွှာ်းတရ်း အေ်းု ေက့်ဆံု်း ေစ့်ဦ်းချင့််းဝင့်တငွ အမျှာ်းဆံု်းနုင့်ငံ
ပဖစ့်ပါေယ့်။ လူဦ်းတရနည့််းပါ်းေဲ ကျွန့််းနုင့်ငံ ကျဉ့််းကျဉ့််းတလ်းကတန တအှာင့်ပမင့်တသှာ e-government
လုပ့်ငန့််းစဉ့်မျှာ်းကု အတကှာင့်အထည့်တဖှာ့်ရှာမှှာ IT နည့်ပညှာအတထှာက့်အပံ နှင့် Potential ရတအှာင့်
တဆှာင့်ရွက့်ခဲပါေယ့်။ စင့်ကှာပူဟှာ သူူ့နုင့်ငံသှာ်းတေွရဲ့ဲ လူမှုတရ်း၊ စီ်းပွှာ်းတရ်း ၊ ကျန့််းမှာတရ်းတစှာင့်
တရှှာက့်မဆ
ှု ုင့်ရှာအချက့်အလက့်မျှာ်းကု စုစည့််းရရှနင
ု ့်တအှာင့်တဆှာင့်ရွက့်ခဲပါေယ့်။
အဲဒီ Data အချက့်အလက့်တေွကတနေစ့်ဆင့် Big Data Analytic နည့််းဗျျူဟှာကုသံု်းပပီ်း Artificial
Intelligence (AI) နည့််းပညှာ နှင့် Internet of Things (IoT) နည့််းပညှာမျှာ်းကုအသံ်းု ချကှာ Smart
City, Smart Country ပဖစ့်တအှာင့်တဆှာင့်ရွက့်ခဲေှာတေွဲ့ရပါေယ့်။

(၄) e-Government Successful practice in Thailand
ကျွန့်မေရ
ုို့ ဲဲ့ အမ့်နီ်းချင့််းနုင့်ငံပဖစ့်တသှာ ထုင့််းနုင့်ငံ ဟှာ e-government လုပ့်ငန့််းစဉ့်တေွမှှာ ပမန့်မှာနုင့်ငံ
ထက့်မျှာ်းစွှာ တရှဲ့ကုတရှာက့်တနေှာတေွဲ့ရပါေယ့်။ ထုင့််းနုင့်ငံဟှာ e-government လုပ့်ငန့််းစဉ့်မျှာ်း
အတကှာင့်အထည့်တဖှာ့်ရှာမှှာ အတရှဲ့တေှာင့်အှာရှနုင့်ငံတေွထဲမှာှ စင့်ကှာပူပပီ်းရင့် တအှာင့်ပမင့်မအ
ှု ရဆံု်း
နုင့်ငံေစ့်နင
ု ့်ငံပဖစ့်ပါေယ့်။ သူရဲဲ့ e-government ဗျျူဟှာ ကတေှာ Enacting ICT-enabled
transformation of government ပဖစ့်ပါေယ့်။
‘e-Government 4.0’ initiative (သမ
ုို့ ဟုေ့်) Thailand 4.0 ဆုပပီ်း အစု်းရဝန့်ကကီ်းဌှာနမျှာ်းအချင့််းချင့််း
ချေ့်ဆက့်တဆှာင့်ရွက့်သည့် Government Integration လုပ့်ငန့််းစဉ့်ကုမဟှာဗျျူဟှာချတဆှာင့်ရွက့်
တနေှာတေွဲ့ရပါေယ့်။ Big Data, AI နှင့် IoT နည့််းပညှာမျှာ်းအသံု်းပပြုပပီ်း Smart Operation မျှာ်း
တဆှာင့်ရွက့်နုင့်တအှာင့်လည့််း အှာ်းတပ်းတဆှာင့်ရွက့်ေှာတေွဲ့ရပါေယ့်။
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ထုင့််းနုင့်ငံဟှာ ကုရီ်းယှာ်း ၊ ဂျပန့်၊ စင့်ကှာပူနုင့်ငံမျှာ်းလုပဲ e-government လုပ့်ငန့််းစဉ့်မျှာ်းတအှာင့်ပမင့်
တအှာင့် အစု်းရကုယေ
့် င
ု ့်က နုင့်ငံတရ်း၊ စီ်းပွှာ်းတရ်း၊ နည့််းပညှာရပ့်တေွမှာှ ဗျျူဟှာချတဆှာင့်ရွက့်သလုပဲ
ေစ့်ဖက့်ကလည့််း နုင့်ငံကသွှာ်းလုေလမ့်
ဲ
်းတ ကှာင့််းကု ချမှေ့်အတကှာင့်အထည့်တဖှာ့်တဆှာင့်ရွက့်ေှာ
တေွဲ့ရပါေယ့်။

ေကကသုလ့်တေွကုလည့််း

e-government

အတထှာက့်အကူပပြုသုတေသနတေွ

အေွက့် Grant တေွ ချထှာ်းတဆှာင့်ရွက့်ေှာမျြု်းတေွ တဆှာင့်ရွက့်ေှာတေွဲ့ရပါေယ့်။

(၅) e-Government Successful practice in European Union Countries
တန က့်ဆံု်း e-government တအှာင့်ပမင့်တရ်းမဟှာဗျျူဟှာကု တသချှာတလလှာနုင့်ဖုို့ ဥတရှာပသမဂဂ
နုင့်ငံမျှာ်း (European Union Countries) အ ကှာ်းတဆှာင့်ရွက့်သည့် e-Government လုပ့်ငန့််းစဉ့်တေွ
ကုတလလှာဖို့ု လုပါေယ့်။
ဥတရှာပသမဂဂနုင့်ငံမျှာ်း (European Union Countries) မျှာ်းဟှာ ေူညီတသှာ ယူရုတငွတ က်း
ကုသံု်းစွဲသလု နယ့်ပခှာ်းပဖေ့်တကျှာ့်သွှာ်းလှာခွင့် ကူ်းသန့််းတရှာင့််းဝယ့်ခွင့်တေွ ရရှထှာ်းတသှာ နုင့်ငံအုပစ
့် ု
ပဖစ့်ပါေယ့်။

EU

နုင့်ငံေစ့်နင
ု ့်ငံစီမှှာလည့််း

နုင့်ငံအလုက့်အစု်းရမူဝါဒတေွနဲို့

ေကျတသှာ

e-

government လုပ့်ငန့််းစဉ့်တေွ သီ်းသနို့့်တဆှာင့်ရွက့်တန ကေှာရှပါေယ့်။
သတ
ုို့ ပမယ့် EU နုင့်ငံ အချင့််းချင့််း ပူ်းတပါင့််းတဆှာင့်ရွက့်ရေဲ G2G e-Government လုပ့်ငန့််းစဉ့်တေွ
ကလည့််း သူေုို့ အဖွဲ့ဲ ဝင့်နုင့်ငံတေွ ကှာ်း မပဖစ့်မတနတဆှာင့်ရွက့်ဖုို့ လုတနေှာတေွဲ့ရပါေယ့်။
ှာလုို့လဲဆုတေှာ

EU

နုင့်ငံတေွအ ကှာ်း

မှှာ

အဓက

နယ့်စပ့်ပဖေ့်တကျှာ့်

သွှာ်းလှာခွင့်

၊

ကုန့်သွယ့်ခွင့်တေွမှှာ Cross-border mobility ကု အတထှာက့်အပံတပ်းနုင့်တသှာ e-government
လုပ့်ငန့််းစဉ့်တေွက မပဖစ့်မတန အတကှာင့်အထည့်တဖှာ့်ဖုို့ လုအပ့်တနပါေယ့်။
သတ
ုို့ ပမယ့် မေူညီေဲ နုင့်ငံတရ်း စီ်းပွှာ်းတရ်းဗျျူဟှာတေွ၊ ကုန့်သွယ့်ခွင့်ဥပတဒတေွ၊ GDP အချြု်းအစှာ်းတေွ
ကလည့််း ညနှုင့််းတဆှာင့်ရွက့်ဖုို့ စန့်တခေါ်မှု (Challenges )တေွ ပဖစ့်လှာပါေယ့်။
ဒီတနရှာမှှာတေှာ European Commission ကလည့် ဒီ Issues တေွတပပလည့်ဖုို့ ဥတရှာပသမဂဂနုင့်ငံမျှာ်း
(European

Union

Countries)

မျှာ်းအ ကှာ်း

G2G

e-Government

လုပ့်ငန့််းစဉ့်တေွကု

အတကှာင့်အထည့်တဖှာ့်ဖုို့ နည့််းဗျျူဟှာ အတနနှင့် Blockchain technology ကု စေင့်အသံု်းပပြုတဆှာင့်
ရွက့်ဖုို့ ကကြု်းစှာ်းတနေှာကု တလလှာတေွဲ့ရရပါေယ့်
ှ
။
ဒီအပင
ု ့််းမှှာတေှာ သူမျှာ်းနုင့်ငံတေွရဲ့ဲ e-government တအှာင့်ပမင့်ဖုို့ မဟှာဗျျူဟှာတေွ နည့််းဗျျူဟှာ
တေွအတ ကှာင့််း တလလှာသံု်းသပ့်ရင့််း တန က့်အပင
ု ့််း (၄) မှှာတေှာ Blockchain technology ကု
အသံု်းပပြုထှာ်းတသှာ e-government framework အတ ကှာင့််းတဆွ်းတနွ်းေင့်ပပသွှာ်းပါမယ့်…
Reference from: Thinn Thu Naing’s Website & Blog (17th November 2021)
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(c) E-commerce ဆသ
ု ည့်မှာှ

စှာစဥ့်၏ ခက့်ခမ
ဲ ှု အဆင့်သေ့်မှေ့်ချက့်= ⭐ (လွယ့်ကူဆ်းံု )

E-commerce ဆုေှာကတေှာ သမှာရု်းကျ ဖုန့််း၊ email၊ လူချင့််းတေွဲ့ဆံုပပီ်း တရှာင့််းချပခင့််းမဟုေ့် ဲ
online တပေါ် မှေဆင့် ကုမဏ
ပ ီ၏ Product ကုန့်ပစစည့််းမျှာ်း တရှာင့််းချပခင့််းနှင့် Service ၀န့်တဆှာင့်မတ
ှု ပ်းပခင့််း
ပဖစ့်ပါသည့်။ E-commerce မှေဆင့် စန့်တရွှေ ရေန မျှာ်း၊ အလှကုနမ
့် ျှာ်း၊ တဆ်းဝါ်းမျှာ်း၊ အဝေ့်အထည့်မျှာ်း
စသည့် ကုန့်ပစစည့််းမျှာ်းအပပင့် E-mail marketing tool, ရုပ့်ပံု graphic design,

ှာသှာပပန့်ဝန့်တဆှာင့်မှု

စသည့် ဝန့်တဆှာင့်မှုမျှာ်းကုလည့််း တရှာင့််းချနုင့် ကပါသည့်။ Facebook တပေါ်ေွင့် တရှာင့််းချတနပခင့််းသည့်ပင့် E-

commerce ၏ အစေ့်အပင
ု ်း့် ေစ့်ခု ပဖစ့်သည့်ဟု မှေယ
့် န
ူ ုင့်ပါသည့်။
E-commerce တပေါ်ေွင့် တရှာင့််းချရှာေွင့် အဓကအှာ်းပဖင့် နှစ့်မျြု်း ရှသည့်ဟုဆုရမည့် ပဖစ့်ပါသည့်။
ပထမနည့််းလမ့််းမှှာ online သယ့်ယူ၀န့်တဆှာင့်မှု platform ေစ့်ခေ
ု င
ွ ့် ကုန့်သည့်အပဖစ့် ၀င့်တရှာက့်ပခင့််း
ဥပမှာ food panda ေွင့် online စှာ်းတသှာက့်ဆင
ု ့်ဖွင့်ပခင့််း၊ shop.com ေွင့် တရှာင့််းချပခင့််းကု ဆုလုပါသည့်။
ဒုေယနည့််းလမ့််း ေစ့်ခက
ု တေှာ ကုမပဏီ အတနပဖင့် ကုယ့်ေင
ု ့်ကယ
ု ့်ကျ ကယ
ု ပ
့် ုင့် website ေစ့်ခု
ေည့်တဆှာက့်ပခင့််း ပဖစ့်ပါသည့်။ တအှာင့်ပမင့်တသှာ E-commerce ပဖစ့်တစရန့် သင့်တလျှာ့်တသှာ လမ့််းတ ကှာင့််း၊
နည့််းလမ့််း တရွ်းချယ့်ရန့်မှှာ အတရ်းကကီ်းပါသည့်။ နှစ့်မျြု်းစလံု်း ေပပြုင့်နက့် တအှာင့်ပမင့်တအှာင့် လုပ့်တဆှာင့်ရန့်
ကုမပဏီေစ့်ခု အတနပဖင့် ခက့်ခဲသည့်ဟု ဆုရမည့် ပဖစ့်ပါသည့်။

E-commerce ၏ အဓပပါယ့်ကု WTO ကမ္ှာကုန့်သယ
ွ ့်တရ်းအဖွဲဲ့က “ထုေ့်လုပ့်ပခင့််း၊ ပဖန့်ို့ချီပခင့််း၊
အတရှာင့််းပမငေ
့် င့် တစျ်းကွက့် ကွင့််းဆင့််းပခင့််း၊ တရှာင့််းချပခင့််း၊ ကုန့်ပစစည့််း ပတ
ုို့ ဆှာင့်ပခင့််းေုို့ကု နည့််းပညှာ
အကူအညီ Electronic ပဖင့် ပပြုလုပ့်တဆှာင့်ရွကပ့် ခင့််း” ဟု ဖွင့်ဆုထှာ်းပါသည့်။

E-commerce ဖွံဲ့ပဖြု်းလှာပခင့််းသည့် အတသ်းစှာ်း၊ အလေ့်စှာ်း SME လုပ့်ငန့််းမျှာ်းကု ပုမုပပီ်း business
ချဲဲ့တစရန့် ေွန့််းအှာ်းတပ်းပါသည့်။ ထုပဖစ့်ရပ့်ကု E-commerce အခွင့်အတရ်း ေစ့်ရပ့်ဟု သေ့်မေ
ှ ့် ကပါသည့်။

E-commerce ဝင့်တရှာက့်တသှာ SME လုပ့်ငန့််းမျှာ်း အတနပဖင့် starting cost စေင့်ကုန့်ကျစရေ့်
သက့်သှာစွှာပဖင့် တစျ်းကွက့် အချက့်အလက့်ကု ရှှာတဖွပခင့််း ပပြုလုပ့်နင
ု ့်ပပီ်း ပပည့်ေွင့််း၊ ပပည့်ပ တစျ်းကွကမ
့် ျှာ်းကု
ထု်းတဖှာက့် ဝင့်တရှာက့်နင
ု ့်မှှာ ပဖစ့်ပါသည့်။
သရ
ုို့ ှာေွင့် မည့်သူပင့် ပဖစ့်တစကှာမူ E-commerce တလှာကထဲ ဝင့်တရှာက့်ပါက ပပင့်ဆင့်ရမည့်
အချက့်အလက့်မျှာ်းစွှာ

ရှသလု

ကကံြုတေွဲ့နုင့်မယ့်

ဆံု်းရံှု်းမှုနှင့်

အခက့်အခဲမျှာ်းကု

တပဖရှင့််းရန့်လည့််း

လုအပ့်ပါသည့်။ E-commerce သည့် ကုမပဏီအေွက့် တရရှည့် စရေ့်စက သက့်သှာသည့် ဆုတသှာ့်လည့််း

foundation အတပခခင
ု ့်ရန့် လုအပ့်သလု နှစ့်စဥ့် ကုန့်ကျမည့် maintenance cost ထန့််းသမ့််းစရေ့်၊ server
cost အချက့်အလက့် သမ့််းဆည့််းစနစ့် ကုန့်ကျစရေ့်မျှာ်းလည့််း ရှမည့်ကု သရှရပါမယ့်။
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E-commerce ပံစ
ု မ
ံ ျှာ်း
B2B (ကုမပဏ/ီ လုပ့်ငန့််းမှ လကကှာ်း/ လက့်လီဆုင့်မျှာ်း တရှာင့််းချပခင့််း) နှင့် B2C (ကုမဏ
ပ ီ/ လုပ့်ငန့််းမှ
သံု်းစွဲသူထံ ေုကရ
့် ုက့် တရှာင့််းချပခင့််း) နှစ့်မျြု်းသည့် E-commerce ၏ အဓက ပံုစံ နှစ့်မျြု်း ပဖစ့်ပါသည့်။ ေပခှာ်း

E-commerce ပံုစမ
ံ ျှာ်းေွင့် C2C (သံု်းစွဲသူ အပပန့်အလှန့် တရှာင့််းချပခင့််း) နှင့် S-Commerce (social media
တပေါ်ေွင့် တရှာင့််းချပခင့််း) ေုို့ပါဝင့်ပါသည့်။

B2B= Business to Business
ကုမပဏီ/ လုပ့်ငန့််းမှ လကကှာ်း/ လက့်လီဆုင့်မျှာ်းကု ကုန့်ပစစည့််း၊ ဝန့်တဆှာင့်မှုမျှာ်း တရှာင့််းချပခင့််း
ပဖစ့်ပါသည့်။ ဥပမှာအှာ်းပဖင့် Website ကုမပဏီ ေစ့်ခမ
ု ှ HRM software ကု outsourcing နှင့် offshoring
ဝန့်တဆှာင့်မှုတပ်းပခင့််း ပဖစ့်ပါသည့်။

B2C= Business to Consumer
ကုမပဏီ/ လုပ့်ငန့််းမှ ပပန့်လည့် တရှာင့််းချမယ့်သူ မဟုေသ
့် ည့် သံု်းစွဲသူထံကု ေုကရ
့် က
ု ့်တရှာင့််းချပခင့််း
ပဖစ့်ပါသည့်။ ယခင့်က B2C ကု showroom မျှာ်း ဖွင့်ပပီ်း တရှာင့််းချခဲရတသှာ့်လည့််း ယခုအခါ Digital channel
မျှာ်း မှေဆင့် တရှာင့််းချနုင့် ကပပီ ပဖစ့်ပါသည့်။

C2C= Consumer to Consumer
သံု်းစွဲသူေစ့်ဦ်းမှ ေပခှာ်းသံု်းစွဲသူအှာ်း ကုန့်ပစစည့််း၊ ဝန့်တဆှာင့်မှုမျှာ်း တရှာင့််းချပခင့််းပဖစ့်ပါသည့်။ C2C
တရှာင့််းချပခင့််းကု နုငင
့် ေ
ံ ကှာ သေင့််းစှာ၏ classified advertising အပုင့််းေွင့် တေွဲ့ရမည့် ပဖစ့်ပပီ်း
ပမန့်မှာနုငင
့် ံေင
ွ ့် Facebook group မျှာ်းနှင့် Onekyat (https://www.onekyat.com/) ေွင့် တေွဲ့ရမည့်
ပဖစ့်ပါသည့်။

S-Commerce
Social media အသံု်းပပြု တရှာင့််းချပခင့််းေွင့် ဝယ့်သ၊ူ တရှာင့််းသူသည့် Social media platform
သမ
ုို့ ဟုေ့် chat app အသံု်းပပြုပပီ်း E-Commerce transactions ပပြုလုပ့်ပခင့််း ပဖစ့်ပါသည့်။ S-Commerce

sale ကု social media သမ
ုို့ ဟုေ့် ပပင့်ပနည့််းလမ့််း (ဥပမှာ ဖုန့််းဆက့်ပပီ်း confirm ရယူပခင့််း၊ တငွကု mobile
banking မှ တပ်းရပခင့််း) ပဖင့် ပပြုလုပ့်နင
ု ့်ပါသည့်။
(*မှေ့်ချက့် Consumer= သံု်းစွဲသူ၊ Customer= ဝယ့်ယသ
ူ ူ)
ကမ္ှာနုငင
့် ံအချြုဲ့ေွင့် E-commerce သည့် နှစ့်စဥ့် ဆယ့်ရှာခင
ု ့်နှုန့််း နှင့်အထက့် ကကီ်းမှာ်းစွှာ
ေု်းေက့်လျက့် ရှသည့်ကု တေွဲ့ရပါသည့်။ UNCTAD 2019 တလလှာချက့်အရ ကမ္ှာ E-commerce သည့်
2017 ခုနစ
ှ ့်ေင
ွ ့် အတမရကန့် တဒေါ်လှာ 29 ထရီလီယံ (1 ထရီလီယံ= 1,000

ီလီလံ၊ 1

ီလီယံ= 1,000 မီလီယံ/

သန့််း) တရှာက့်ရတနပပီ
ှ
ပဖစ့်ပါသည့်။ ထုထဲမှ အတမရကန့် တဒေါ်လှာ 25 ထရီလီယတ
ံ ကျှာ့်သည့် B2B E-commerce
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ပဖစ့်ပပီ်း အတမရကန့် တဒေါ်လှာ 4 ထရီလီယံခနို့့်သည့် B2C E-commerce ပဖစ့်ပါသည့်။ ကမ္ှာ E-commerce
ဆယ့်ရှာခင
ု ့်နှုန့််း နှစ့်စဥ့်ေု်းေက့်ပခင့််းသည့် ကမ္ှာ GDP ၏ 1.61% နှင့် ညီမျှသည့်ဟု ဆုပါသည့်။ 2017 ခုနစ
ှ ေ
့် င
ွ ့်
ကမ္ှာ လူဦ်းတရ၏ တလ်းပံေ
ု စ့်ပံုသည့် Online မှ ဝယ့်သမ
ူ ျှာ်းပဖစ့်သည့်ကု ထုတလလှာချက့်အရ သရပါသည့်။

လှာမည့်အပေ့်ေင
ွ ့်

Online

E-commerce

၏

တကှာင့််းကွက့်နင
ှ ့်သေပပြုရန့်အချက့်မျှာ်းကု

ဆက့်လက့်ေင့်ပပပါမည့်။
တကျ်းဇူ်းေင့်ပါသည့်။

တလလှာရန့် တမ်းခွန်း့်
၁။ Alibaba Group ေည့်တထှာင့်သူ Jack Ma မှ 2030 ခုနစ
ှ ့်ေင
ွ ့် 85% တသှာ စီ်းပွှာ်းတရ်းလုပ့်ငန့််းမျှာ်းသည့်

Online E-commerce အသံု်းပပြုသူမျှာ်း ပဖစ့်လှာမည့်ဟု ဆုထှာ်းပါသည့်။ အထက့်ပါအဆုအေွက့် သင့်
မည့်ကသ
ဲ ပုို့ မင့်မပါသလဲ။
၂။ ပမန့်မှာနုင့်ငံ အကကီ်းဆံု်း E-commerce ပဖစ့်တသှာ www.shop.com.mm ကတ
ု လလှာ ကည့်ပါ။ အဆုပါ

website သည့် B2B, B2C, C2C, S-Commerce တလ်းမျြု်းအနက့် မည့်သည့် channel အသံု်းပပြု
တရှာင့််းချပခင့််းပဖစ့်ပါသလဲ။ အ

ယ့်တ ကှာင့်နည့််း။

၃။ E-commerce သည့် အတသ်းစှာ်း၊ အလေ့်စှာ်း SME လုပ့်ငန့််းမျှာ်းအေွက့် အခွင့်အတရ်းေစ့်ရပ့်ဟု
ဆုထှာ်းပါသည့်။ E-commerce သည့် လုပင
့် န့််းကကီ်းမျှာ်း၊ ကုမပဏီမျှာ်းအေွက့် အခွင့်အတရ်းပဖစ့်ပါသလှာ်း၊
ပခမ့််းတပခှာက့်မှုပဖစ့်ပါသလှာ်း။ သံု်းသပ့် ကည့်ပါ။
၄။

ပမန့်မှာနုင့်ငေ
ံ ွင့်

S-Commerce အေွကအ
့် သံု်းပပြုတသှာ social

media

platform

မျှာ်းကု

သင့်သပါသလှာ်း၊ တဖှာ့်ပပတပ်းပါ။
၅။ သင့်အတနပဖင့် E-commerce platform ပပြုလပ
ု ့်ရန့် မည့်သည့်အချက့်၊ မညသ
့် ည့်ကုန့်ကျစရေ့်မျှာ်း
သေပပြုသင့်ပါသလဲ။

8

(d) E-commerce ၏ တကှာင့််းကွကန
့် င
ှ ့် သေပပြုရန့်အချက့်မျှာ်း

စှာစဥ့်၏ ခက့်ခမ
ဲ ှု အဆင့်သေ့်မှေ့်ချက့်= ⭐⭐ (လွယက
့် )ူ

E-commerce ၏ အှာ်းသှာချက့်မျှာ်း
စီ်းပွှာ်းတရ်း လုပ့်ငန့််းေစ့်ခု အတနပဖင့် E-commerce ကူ်းတပပှာင့််းရှာေွင့် လုပ့်ငန့််းအေွက့်ရနင
ု ့်တသှာ အကျြု်း
အပမေ့်မျှာ်းကု တဆွ်းတနွ်း ကပါမည့်။
၁။ လုပင
့် န့််း၏ ကုနပ
့် စစည်း့် ၊ ဝန့်တဆှာင့်မက
ှု ု ေစ့်ကမ္ှာလံ်းု သုို့ တရှာင့််းချနင
ု ပ့် ခင့််း
E-commerce ရှတသှာ လုပ့်ငန့််းအတနပဖင့် နယ့်တပမတဒသ ကနို့့်သေ့်ပခင့််း မရှ

ဲ နုငင
့် ံအနှံို့အပပှာ်းကု မမ

ထုေ့်ကုန၊့် ဝန့်တဆှာင့်မှု တရှာင့််းချနုင့်ပါသည့်။ လက့်ရှ သှာမန့်ရု်းကျ တရှာင့််းချပခင့််းသည့် ရံု်း၊ ဆင
ု ့်ခွဲ ရှတသှာ
တနရှာေဝုက့်ရှ တဖှာက့်သည့် တသှာင့််းချီ တရှာင့််းတနရှာမှ ယခုအခါ ေစ့်ကမ္ှာလံု်းရှ တဖှာက့်သည့်ဦ်းတရ သန့််းနှင့်
ချီပပီ်း ပဖနို့့်ကျက့် တရှာင့််းနင
ု ့်ပါသည့်။
၂။ ကတနဦ်း ကုနက
့် ျစရေ့်နင
ှ ့် နှစစ
့် ဥ့် ထန့််းသမ့််းစရေ့် နည့််းပါ်းပခင့််း
E-commerce ပပြုလုပ့်လုတသှာ လုပ့်ငန့််းအတနပဖင့် ကုနက
့် ျစရေ့်အေွက့် တအှာက့်ပါအချက့်မျှာ်း ေွကခ
့် ျက့်
စဥ့််းစှာ်းရပါသည့်။
(က) ေု်းချဲဲ့နင
ု ့်ပခင့််း= Order ေစ့်တစှာင့်ပဖစ့်တစ၊ Order အတစှာင့်ေစ့်သန့််းပင့်ပဖစ့်တစ E-commerce ၏
တဆှာင့်ရွက့် ကှာချန့်မှု ေူညီပါသည့်။ ဆုလုသည့်မှှာ Order အတစှာင့် ေစ့်သန့််း ပဖစ့်လှာတသှာအခါ Shopping
cart ထဲသုို့ Product ထည့်ပပီ်း Checkout Page အတရှာက့် ကှာချန့်မှှာ Order ေစ့်တစှာင့်နှင့် ေူညီပါသည့်။
(ခ) ေကျမှု= E-commerce သည့် အတရှာင့််းဝန့်ထမ့််းမျှာ်း ကဲသုို့ ေွက့်ချက့်မှု မှှာ်းယွင့််းပခင့််း မရှပါ။
(ဂ) အလအ
ု တလျှာက့် ကုန့်ပစစည့််း အတရအေွက့် စစ့်တဆ်းမှု= E-commerce Inventory အတနပဖင့်
အလုအတလျှာက့် ကုန့်လက့်ကျန့် ရှ/ မရှ တရှာင့််းသူ၊ ဝယ့်သူ နှစ့်ဖက့်ကု တဖှာ့်ပပနုင့်သည့်။
(ဃ)ဝယ့်ယူသန
ူ ှင့်ဆက့်သယ
ွ ့်ပခင့််း=

၀ယ့်ယူသူအတနပဖင့်

မရှင့််းလင့််းသည့်တမ်းခွန်း့် မျှာ်း

ဖုန့််းပဖင့်ေက
ု ့်ရက
ု ့်

ဆက့်သွယ့် တမ်းပမန့််းနင
ု ့်ပါသည့်။ Social media မျှာ်းပဖစ့်တသှာ Facebook, Messenger, Viber, YouTube
မျှာ်းမှလည့််း တမ်းနုင့်ပါသည့်။
(င)

ဝန့်ထမ့််းမျှာ်းပုမုအကျြု်းရှစွှာခနို့့်ထှာ်းနင
ု ့်ပခင့််း=

ဝန့်ထမ့််းအတနပဖင့်လည့််း

E-commerce

စနစ့်

ရင့််းနှီ်းလှာတသှာအခါ တနို့စဥ့် လုပ့်တဆှာင့်ရသည့်မှှာ ပုမုပမန့်ဆန့်လှာမည့်ပဖစ့်သလုအချက့်အလက့် မှှာ်းယွင့််းပခင့််း
နည့််းလှာပါမည့်။
(စ)

တနရှာယူမှုနည့််းပခင့််း=

E-commerce

စနစ့်အသံု်းပပြုတသှာအခါ

အတရှာင့််းပပခန့််းမျှာ်းဖွင့်ထှာ်းသကဲသုို့

ကုန့်ပစစည့််းစင့်တပေါ်ေွင့်၊ ဂုတထှာင့်ေွငတ
့် နရှာယူရပခင့််းနည့််းလှာပါမည့်။
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၃။ ဝယ့်ယသ
ူ မ
ူ ျှာ်း၏ အချက့်အလက့်မျှာ်းကု Analysis ပပြုလပ
ု န
့် င
ု ပ့် ခင့််း
E-commerce

စနစ့်အသံ်းု ပပြုပခင့််းပဖင့်

ဝယ့်ယူသူမျှာ်းရှှာတဖွခတသှာ၊
ဲ

ဝယ့်ယခ
ူ တသှာကု
ဲ
န့်ပစစည့််းမျှာ်း၊

သလုသည့်မျှာ်း တမ်းပမန့််းခဲသည့်မျှာ်း၊ ဝယ့်ယူတသှာ အချန့်နှင့်တနရှာတဒသ အစရှသညအ
့် ချက့်အလက့်မျှာ်းကု
စုတဆှာင့််းထှာ်းသည့်ပဖစ့်၍ လုပ့်ငန့််းရှင့်အတနပဖင့် လုပ့်ငန့််းအေွက့် ပုမုတကှာင့််းမွန့်တသှာ ဆံု်းပဖေ့်ချက့်မျှာ်း
ချမှေ့်နင
ု ့်ပါသည့်။
၄။ စီ်းပွှာ်းတရ်း လုပင
့် န့််းကု 24/7 အပမဲ ဝန့်တဆှာင့်မှု တပ်းနင
ု ပ့် ခင့််း။
E-commerce စနစ့် အသံု်းပပြုပခင့််းတ ကှာင့် မနက့် 9 န ရီေင
ွ ့်ရံု်းခန့််းဖွင့် အတရှာင့််းစပပီ်း ညတန 6 န ရီ
အတရှာင့််းပေ့်ပခင့််းမျြု်းမရှတေှာပါ၊ ထပုို့ ပင့် Time zone အချန့်မေူညီသည့် တဖှာက့်သည့်၊ အဝယ့်တေှာ့်မျှာ်းကု Ecommerce စနစ့်ပဖင့် ဝန့်တဆှာင့်မှုတပ်းနင
ု ့်ပါသည့်။ ဝယ့်ယူသူမျှာ်းအတနပဖင့် မနက့်၊ ည၊ အှာ်းလပ့်ရက့်
အချန့်မတရွ်း E-commerce စနစ့်မှဝယ့်ယူနင
ု ့်သည့်။
၅။ ဝယ့်ယသ
ူ ူ ေစ့်ဥ်းီ ချင့််းတပေါ် မူေည့်ပပီ်း မမ၏ Storefront မျက့်နှ စှာ Home Page ကု ပပနင
ု ပ့် ခင့််း
E-commerce စနစ့်အသံု်းပပြုပခင့််းပဖင့် ဝယ့်ယူသေ
ူ စ့်ဦ်းအေွက့် သငတ
့် လျှာ့်တသှာ Home Page Tab ကု
Personalized

တဖှာ့်ပပနင
ု ့်ပါသည့်။

Personalization

အသံု်းမပပြုတသှာ

E-commerce

စနစ့်အတနပဖင့်

တဖှာက့်သည့် 40% ဆံု်းရံှု်းနုင့်ပါသည့်။

E-commerce ၏ အှာ်းနည့််းချက့်မျှာ်း
စီ်းပွှာ်းတရ်း လုပ့်ငန့််းေစ့်ခု အတနပဖင့် E-commerce ကူ်းတပပှာင့််းရှာေွင့် လုပ့်ငန့််းအေွကက့် ကံြုတေွဲ့နုငတ
့် သှာ
သေပပြုရန့်အချက့်မျှာ်း တဆွ်းတနွ်း ကပါမည့်။
၁။ ကုနပ
့် စစည်း့် ကု ေက
ု ရ
့် က
ု ့် ထတေွဲ့မှု မရှပခင့််း
E-commerce မှ ကုန့်ပစစည့််းမျှာ်း တရှာင့််းချရှာေွင့် တရှာင့််းချသူ အတနပဖင့် မည့်ကသ
ဲ ုို့ HD video, Photo မျှာ်းပဖင့်
တဖှာ့်ပပတသှာ့်လည့််း ဝယ့်ယူသူ အတနပဖင့် ေုကရ
့် ုက့် ကင
ု ့်ပပီ်း စမ့််းသပ့် ကည့်ပခင့််း မပပြုလပ
ု ့်နင
ု ့်ပါ။ ထုတ ကှာင့် Ecommerce စနစ့်ေွင့် တရှာင့််းသူ၊ ဝယ့်သူ နှစ့်ဦ်းနှစ့်ဖက့် Trust ယံု ကည့်မှု ရှဖရ
ုို့ ှာ အတရ်းကကီ်းပါသည့်။ တရှာင့််းချသူ
အတနပဖင့် မမ တဖှာ့်ပပခဲသည့် အေင
ု ့််း ထုေ့်ကုနက
့် ု ဝန့်တဆှာင့်မှု တပ်းရန့် အတရ်းကကီ်းပါသည့်။
၂။ လံခု ခံြုတရ်းနှင့်

ဏ့်ကဒ့် အချက့်အလက့်မျှာ်း တပါက့် ကှာ်းပခင့််း

ကုမပဏီ၏ Database အချက့်အလက့်မျှာ်းမှေဆင့် ဝယ့်ယူသူမျှာ်းကယ
ု ့်တရ်းကုယေ
့် ှာအချက့်အလက့်မျှာ်း၊
ဏ့်ကဒ့်အချက့်အလက့်မျှာ်းနှင့် တနရှာလပ့်စှာမျှာ်း ခ်းု ယူနင
ု ့်သည့်။ လံုခခံြုတရ်းအချက့်အလက့်ကျြု်းတပါက့်မှု
သည့်

ဥပတဒတရ်းရှာ၊

တငွတ က်းတရ်းရှာပပသှာန မျှာ်းကကံြုနင
ု ့်သညအ
့် ပပင့်

နှစဥ
့် ီ်းနှစ့်ဖက့်

Trust

ယံု ကည့်မှု

ကျဆင့််းနင
ု ့်သည့်။
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၃။ အခွနအ
့် ခနှင့် နည့််းဥပတဒမျှာ်း ဆင
ု ရ
့် ှာ ရှုပတ
့် ထွ်းမှု
တရှာင့််းချသူ အတနပဖင့် E-commerce မှ နုင့်ငံတဒသအနှအ
ံို့ ပပှာ်းကု ကုန့်ပစစည့််းမျှာ်း တရှာင့််းချတသှာအခါ
ဝယ့်ယူသူ၏လပ့်စှာ နင
ု ့်ငံရှ Digital စည့််းမျဥ့််းစည့််းကမ့််းမျှာ်း၊ အခွနတ
့် ကှာက့်ဥပတဒမျှာ်းနှင့် ကုန့်ပစစည့််းမျှာ်း
တရှာင့််းဝယ့်ပခင့််းဆုင့်ရှာ စည့််းမျဥ့််းစည့််းကမ့််းမျှာ်းကု န ်းလည့်ထှာ်းရန့်လုပါသည့်။
၄။ Online ယံု ကည့်ချက့် ေည့်တဆှာက့်ပခင့််း
Online မှ တရှာင့််းချတသှာအခါ ကုမပဏီ၊ လုပ့်ငန့််းရှင့်မျှာ်း၊ တရှာင့််းချသူမျှာ်းအတနပဖင့် ဝယ့်ယူသူမျှာ်းယံု ကည့်ချက့်
ရရှေည့်တဆှာက့်ရန့်ခက့်ခဲသည့်ကု တေွဲ့ရပါသည့်။ E-commerce ေွင့် ယံု ကည့်ချက့်ရရှရန့် အချန့်ယူ၊
တငွတ က်း ကုနက
့် ျခံပပီ်း Good customer service ေစ့်ခက
ု ု ေည့်တဆှာက့် ရပါမည့်။
၅။ E-commerce ပပြုငဆ
့် င
ု မ
့် ှု ပပင့််းထန့်လှာပခင့််း
စီ်းပွှာ်းတရ်း လုပ့်ငန့််းေစ့်ခု အတနပဖင့် E-commerce တလှာကထဲ ဝင့်တရှာက့်တသှာအခါ ေစ့်ကမ္ှာလံု်းမှ
ပပြုင့်

က့်အှာ်းလံု်းကု ရင့်ဆုငရ
့် ပါမည့်။ ဝယ့်ယူသူအတနပဖင့် တရွ်းချယ့်ဝယ့်ယူခင
ွ ့် မျှာ်းစွှာ ရှတသှာတ ကှာင့် လုပ့်ငန့််း

တအှာင့်ပမင့်တအှာင့် ကကြု်းစှာ်းရပါမည့်။

လှာမည့်အပေ့်ေင
ွ ့်

E-commerce

တပပှာင့််းလဲရှာေွင့်

လုအပ့်တသှာအချက့်မျှာ်းကု

ဆက့်လက့်ေင့်ပပပါမည့်။
တကျ်းဇူ်းေင့်ပါသည့်။

တလလှာရန့် တမ်းခွန်း့်
၁။ လုပ့်ငန့််းရှင့် အတနပဖင့် E-commerce ေစ့်ခု ပပီ်းစီ်းပပီ်း online တပေါ် live အတပခအတန တရှာက့်လှာသည့်နှင့်
အတရှာင့််း အဝယ့်မျှာ်း အလအ
ု တလျှာက့် ပဖစ့်လှာမည့်ဟု တမျှှာ့်လင့်နုင့်ပါသလှာ်း။
၂။ လုပ့်ငန့််းရှင့် အတနပဖင့် E-commerce အတ ကှာင့််း တသချှာမသတသှာ့်လည့််း E-commerce တအှာင့်ပမင့်တအှာင့်
တဆှာင့်ရွကန
့် င
ု ့်ပါသလှာ်း။
၃။ နုင့်ငံေကှာသို့ု တရှာင့််းချလုသည့် E-commerce အတနပဖင့် မည့်သည့်

ှာသှာစကှာ်းမျှာ်းပဖင့် Product ကု

တဖှာ့်ပပသင့်ပါသလဲ။ ထအ
ုို့ ေွက့် ကုန့်ကျစရေ့် မျှာ်းနင
ု ့်ပါသလှာ်း။
၄။ E-commerce စနစ့်ေစ့်ခသ
ု ည့် သှာမန့်ရု်းကျအတရှာင့််းဆုငေ
့် စ့်ခုဖင
ွ ့်ပခင့််းထက့် တစျ်းသက့်သှာသည့်ဟု
ဆုပါကတထှာက့်ခပ
ံ ါသလှာ်း၊ ကနို့့်ကွက့်ပါသလှာ်း။
၅။ E-commerce စနစ့်ေစ့်ခ၏
ု အှာ်းသှာချက့်မျှာ်း၊ အှာ်းနည့််းချက့်မျှာ်းနှင့် သင့်အပမင့်ကသ
ု ံု်းသပ့်ပါ။
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(e) E-commerce တပပှာင့််းလဲရှာေွင့် လအ
ု ပ့်တသှာအချက့်မျှာ်း

စှာစဥ့်၏ ခက့်ခမ
ဲ ှု အဆင့်သေ့်မှေ့်ချက့်= ⭐⭐⭐ (အသငအ
့် ေင့်)
E-commerce စနစ့်တပပှာင့််းလဲရှာေွင့် တငွကုနတ
့် က်းကျသပ့်မမျှာ်း၊ လွယ့်ကူသည့်ဟု အမျှာ်းကထင့်မှေ့် က
ပါသည့်။ အချက့်အလက့်မျှာ်းအရ 80% တသှာ E-commerce လုပ့်ငန့််းမျှာ်းစေင့်ပပီ်း နှစ့်နစ
ှ ့်အ ကှာေွင့်
ကျရံှု်းသည့်ကတ
ု ေွဲ့ရပါသည့်။

စီ်းပွှာ်းတရ်းလုပ့်ငန့််းအတနပဖင့်

E-commerce

စနစ့်တပပှာင့််းလဲရှာေွင့်

အချက့်ငါ်းချက့်ကု စဥ့််းစှာ်းရန့်လုပါသည့်။

၁။ လုပင
့် န့််းအေွက့် E-commerce လအ
ု ပ့်ပါသလှာ်း
E-commerce သည့် SME အတသ်းစှာ်း၊

အလေ့်စှာ်းလုပ့်ငန့််းမျှာ်း ကကီ်းထွှာ်းဖရ
ုို့ ှာ အခွင့်အတရ်းေစ့်ရပ့်

ပဖစ့်ပါသည့်။ သရ
ုို့ ှာေွင့် လုပ့်ငန့််းရှင့်ေစ့်တယှာက့်အတနပဖင့် E-commerce တပပှာင့််းသင့်၊ မတပပှာင့််းသင့် တအှာက့်ပါ
တမ်းခွန်း့် မျှာ်း ဆန့််းစစ့်သင့်ပါသည့်။
(က) ယခု အတပခအတနေွင့် တဖှာက့်သည့်၊ ဝယ့်ယူသမ
ူ ျှာ်းအတနပဖင့် Online မှ ဝယ့်ယူရန့်အဆင့်သင့်
ပဖစ့်တနပပီသလှာ်း။
(ခ)

တဖှာက့်သည့်၊

ဝယ့်ယူသူမျှာ်းကု

Online

မှ

သင့်အတနပဖင့်

ဝန့်တဆှာင့်မှုတပ်းရန့်အေွက့်

ကျွမ်း့် ကျင့်လုပသ
့် ှာ်းနှင့် သငတ
့် လျှာ့်တသှာ Online infrastructure မျှာ်း ရှပါသလှာ်း။
(ဂ) သင့် တဖှာက့်သည့်၊ ဝယ့်ယူသူမျှာ်းသည့် သင့်၏ မည့်သည့် ထုေ့်ကုန၊့် ဝန့်တဆှာင့်မှုကု Online မှ ရရှရန့်
တမျှှာ့်လငတ
့် နပါသလဲ။
(ဃ) လက့်ရှရှတနတသှာ B2B, B2C တရှာင့််းဝယ့်တရ်းစနစ့်မျှာ်းနှင့် E-commerce တပါင့််းစပ့်ရန့် အသင့်
ပဖစ့်တနပပီသလှာ်း။
(င) တဖှာက့်သည့် အသစ့်၊ ဝယ့်ယူသူ အသစ့်မျှာ်း အေွက့် သင့် မည့်သုို့ပပင့်ဆင့်ထှာ်းသလဲ။
အထူ်းမှေ့်ရန့်မှှာ E-commerce စနစ့်သည့် တဖှာက့်သည့်အသစ့်မျှာ်း ဖေ့်တခေါ်သကဲသုို့ သင့်တရှာင့််းချမှ ပံုစက
ံ ု
ပပြုင့်

က့်မျှာ်းကုပါသရှတအှာင့် ပပသပခင့််းပဖစ့်သည့်ကု သေပပြုရပါမည့်။

၂။ E-commerce စေင့်ရန့်အေွက့် Team Ready
ပထမဦ်းစွှာ

E-commerce

စနစ့်သုို့

တပပှာင့််းလဲတရှာင့််းချနင
ု ့်ဖို့ုအေွက့်

ပူ်းတပါင့််းတဆှာင့်ရွကမ
့် ရ
ှု ရှနင
ု ့်ရန့်အတရ်းကကီ်းပါသည့်။

သက့်ဆုင့်ရှာဌှာနရှ

ဌှာနေုင့််း

Department

အတရှာင့််း၀န့်ထမ့််းေုင့််း

ေုင့််း
Sale

Representative, Sale Executive အတနပဖင့် E-commerce စနစ့်သုို့ ကူ်းတပပှာင့််းပခင့််းသည့် ၄င့််းေုို့၏ လက့်ရှ
လုပ့်ငန့််းေှာ၀န့်မျှာ်းကု ထခက
ု ့်တစမည့်မဟုေ့်တ ကှာင့််း၊ ပုမုပပီ်း လုပ့်ငန့််းေွင့်ကျယ့်လှာတစမည့်ဆုေှာကု ဦ်းစွှာ
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သရှန ်းလည့်တစရန့်

ဦ်းတဆှာင့်သမ
ူ ှရင
ှ ့််းပပရန့်အတရ်းကကီ်းပါသည့်။

သမ
ုို့ ှသှာ

၄င့််းေထ
ုို့ ံမှ

E-commerce

အကကံဉှာဏ့်တကှာင့််းမျှာ်း ရရှမည့်ပဖစ့်ပါသည့်။ အထူ်းသပဖင့် Sales and Marketing အဖွဲဲ့အတနပဖင့်
E-commerce နှင့် အရင့််းနှီ်း အကျွမ်း့် ေ၀င့် ပဖစ့်တစရန့် တလကျင့်၊ သင့် ကှာ်း၊ တဆွ်းတနွ်းတပ်းရန့်လုပါသည့်။ ထပုို့ ပင့်
Customer Service/ Public Relation အဖွဲဲ့အတနပဖင့် 24/7 customer ၏ အခက့်အခဲမျှာ်း တပဖရှင့််းတပ်းရန့်
အသင့်ပဖစ့်တနရပါမည့်။ E-commerce အမှန့်ေကယ့်စေင့်မေ့်ဆက့်ပခင့််းမေင
ု ့်မီ လုပ့်ငန့််းရှ

ဌှာနေုင့််း

Department ေုင့််း အသင့် Ready ပဖစ့်တနရပါမည့်။

၃။ E-commerce စေင့်ရန့်အေွက့် Data Ready
လုပ့်ငန့််းလုပ့်တဖှာ့်ကင
ု ့်ဖက့်မျှာ်း တလကျင့်တပ်းရသလု အချက့်အလက့် Data စုတဆှာင့််းမှုမှှာလည့််း အတရ်းကကီ်း
လှပါသည့်။

E-commerce

website

အေွက့်လုအပ့်တသှာအချက့်အလက့်မျှာ်း

ပပင့်ပ

public

သုို့

တရှာင့််းချပခင့််းမေုင့်မီ အသင့် Ready စုတဆှာင့််းထှာ်းရန့် အတရ်းကကီ်းပါသည့်။ ထုေက
့် န
ု ့်ေစ့်ခုချင့််းစီအလုက့်
အချက့်အလက့်မျှာ်း ပုကစ
့် ေက
ု ့် ရှှာတဖွခရပါမည့်
ဲ
။
(က) ထုေ့်ကုန၏
့်
ဓှာေ့်ပန
ံု ှင့် video file= > အဆုပါအချက့်အလက့်သည့် အတရ်းကကီ်းဆံု်းပဖစ့်ပါေယ့်။
ဓှာေ့်ပံုမျှာ်းသည့်

ကည့်လင့်ပပေ့်သှာ်းရှင့််းလင့််း၍

video

file

မျှာ်းသည့်

လုအပ့်တသှာအချက့်အလက့်၊

ဝယ့်ယူသူ၏ ရင့်ထစ
ဲ ွသ
ဲ ွှာ်းတအှာင့် ဆွတ
ဲ ဆှာင့်မှုရှရန့်လုအပ့်ပါသည့်။
(ခ) Basic Information အတပခခံအချက့်အလက့်မျှာ်း => ကုန့်ပစစည့််း ထုေ့်ကုန၏
့်
အမည့်၊ အမည့်ကွဲ၊
အမျြု်းအစှာ်း၊ ထုေ့်လုပ့်သည့် မူရင့််း company၊ ပါဝင့်တသှာ အစေ့်အပုင့််းမျှာ်း စသည့်ေပ
ုို့ ါ၀င့်ပါသည့်။
(ဂ) Product Specification ကုန့်ပစစည့််း အတသ်းစေ့်အချက့်အလက့်မျှာ်း => SKU၊ ထုေ့်ပု်းမှုပံုစ၊ံ အတရှာင့်၊
သက့်ေမ့််း၊ Certification စသည့်ေုို့ပါ၀င့်ပါသည့်။
(ဃ) Product Details ကုန့်ပစစည့််း၏ အလုပ့်လုပ့်တဆှာင့်ပံု => E-commerce platform တပေါ်ေွင့် Advertise
ထှာ်းတသှာ

ကုန့်ပစစည့််းလုပတ
့် ဆှာင့်ပအ
ံု တသ်းစေ့်ကု

၀ယ့်ယူသူတဖှာက့်သည့်မျှာ်း

သရှနုင့်ရန့်

တဖှာ့်ပပရန့်

လုအပ့်ပါသည့်။
(င) Price တစျ်းနှုန့််းနှင့် Promotion အတရှာင့််းပမင့်ေင့်ပခင့််းကု သီ်းသနို့တ
့် ဖှာ့်ပပတပ်းပါမည့်။ Tax ပါထည့်သွင့််းရန့်
လုပါသည့်။
(စ) Delivery Information ပတ
ုို့ ဆှာင့်ပခင့််း => ကုနပ
့် စစည့််းကု ဝယ့်သအ
ူ တရှာက့်ပရ
ုို့ ှာေွင့် သေပပြုရန့်
အချက့်အလက့်မျှာ်းနှင့် အတလ်းချန့်၊ ထုထည့်မျှာ်းကတ
ု ဖှာ့်ပပတပ်းရပါမည့်။
(ဆ) Warranty Information အှာမခံ => အှာမခံအမျြု်းအစှာ်း၊ သေပပြုရန့်အချက့်မျှာ်း၊ အှာမခံကှာလမျှာ်းကု
တဖှာ့်ပပရပါမည့်။
ထတ
ုို့ ကှာင့် တရှာင့််းချသူအတနပဖင့် စုတဆှာင့််းရမည့်အချက့်အလက့်မျှာ်းမှှာ ပံုမှန့် Information website မျှာ်းထက့်
မျှာ်းတနသည့်မှာှ တသချှာအမှနပ
့် င့်ပဖစ့်ပါသည့်။
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၄။ E-commerce စေင့်ရန့်အေွက့် System Ready
တန က့်ဆံု်းအတနပဖင့် E-commerce စံစနစ့်ပဖစ့်တစရန့် ကုမပဏီအတနပဖင့် ထုေက
့် ုန့်ဆုငရ
့် ှာအချက့်အလက့်မျှာ်း
ေကျမှန့်ကန့်တစရန့် အတရ်းကကီ်းသည့်အပပင့်
(က) Stock Information တရှာင့််းကုန့်မျှာ်း warehouse store ထဲေွင့် အတရအေွက့်မည့်မျှကျန့်ရှတနပပီကု Ecommerce စနစ့်မှ အချန့်နင
ှ ေတပပ်းညီ
့်
သရှရန့် ပပင့်ဆင့်ရပါမည့်။
(ခ) Logistics and Delivery ၀ယ့်သူ၏ကုန့်ပစစည့််းမျှာ်းကု ၀ယ့်ယူသူလက့်ထဲအတရှာက့် မည့်သုို့ပတ
ုို့ ဆှာင့်မည့်
ဆုေှာ ကကြုေင့်စဥ့််းစှာ်းထှာ်းရန့်လုပါသည့်။ Own delivery ကု သံု်းမလှာ်း၊ ပပင့်ပမှ Delivery service ကု
Outsourcing အပ့်မလှာ်း ရှင့််းလင့််းေကျစွှာ ပပင့်ဆင့်ထှာ်းခဲရပါမည့်။
(ဂ) Accounting and Payment System တငွတ က်းပုင့််းဆုင့်ရှာ ေွကခ
့် ျက့်မှုမျှာ်းအတနပဖင့် လက့်ရှရှပပီ်းသှာ်း
Accounting software နှင့် E-commerce payment စနစ့်နှင့်ချေ့်ဆက့်သင့်ပါသည့်။

၅။ E-commerce အေွက့် ကုနက
့် ျစရေ့်
E-commerce

အေွက့်

ကုန့်ကျစရေ့်သည့်

အတ ကှာင့််းအရှာတပေါ်မူေည့်ပပီ်း

အမျြု်းမျြု်းပဖစ့်နုင့်ပါသည့်။

အ ကမ့််းအှာ်းပဖင့်
(က) ကယ
ု ့်ပုင့် Website အေွကက
့် ုန့်ကျစရေ့် => Development fee, Hosting server, Domain
registration, Maintenance fee, Integration fee, SMS fee အစရှသည့်။
(ခ) Marketplace => Commission per Sale, Subscription fee
(ဂ) Digitalization => Product ကု ဓါေ့်ပံု၊ ဗီဒယ
ီ ု၊ Content စှာသှာ်း ဖန့်ေီ်းခ
(ဃ) Operation cost => Customer service, Inventory management, Order Processing နှင့် Product
return processing
(င) Digital Marketing => SEO, Email marketing, Viber Business, Facebook boosting
(စ) Payment => Payment gateway service fee
(ဆ) Delivery => ပတ
ုို့ ဆှာင့်ခ တရှာင့််းသူ

က့်မှတပ်းမည့်၊ ဝယ့်သူ

က့်မတ
ှ ပ်းမည့်ဟု သေ့်မှေ့်ရပါမည့်။

လှာမည့်အပေ့်ေင
ွ ့် E-commerce ပံုစသ
ံ ံု်းမျြု်းကု ဆက့်လက့်ေင့်ပပပါမည့်။
တကျ်းဇူ်းေင့်ပါသည့်။
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တလလှာရန့် တမ်းခွန်း့်
၁။ သင့်သတသှာ E-commerce အသံု်းပပြုသင့်တသှာ လုပင
့် န့််း (၅) မျြု်းနှင့် အသံု်းပပြုရန့်အခက့်အခဲရန
ှ င
ု တ
့် သှာ
လုပ့်ငန့််း (၅) မျြု်းကတ
ု ဖှာ့်ပပပါ။
၂။

Team

Ready

အေွက့်အတရ်းကကီ်းသူမျှာ်းကု

လုပ့်ငန့််းရှင့်အတနပဖင့်

မည့်သတ
ုို့ ဖှာ့်ထုေ့်သင့်ပါသလဲ။

မည့်သူတေွပါဝင့်နုင့်ပါသလဲ။
၃။ Data Ready အေွက့် သင့်တလျှာ့်တသှာအချက့်အလက့်မျှာ်း ကုမပဏီကမတဖှာ့်ပပခဲပါက ဝယ့်ယူသအ
ူ တနပဖင့်
မည့်သပုို့ ပြုမှုနင
ု ့်ပါသလဲ။
၄။ System Ready အေွက့် ကုမပဏီအတနပဖင့် သငတ
့် လျှာ့်တအှာင့်ပပင့်ဆင့်ပခင့််းမပပြုခပါက
ဲ
ကုမပဏီအတနပဖင့်
မည့်သညအ
့် ခက့်အခဲမျှာ်း ကကံြုလှာနုင့်ပါသလဲ။
၅။

E-commerce

ပဖစ့်နုင့်ပါသလဲ။ အ

စနစ့်ေစ့်ခ၏
ု

ကုန့်ကျစရေ့်အ ကမ့််းေွင့်

မည့်သညအ
့် စေ့်အပုင့််းသည့်

အမျှာ်းဆံု်း

ယတ
့် ကှာင့်နည့််း။

Reference From : Dr. Kyaw Moe Thu (M.B,B.S (Yangon), PGDB, DIB, MBA (candidate), MAS
(candidate) WTO SME Trade Academy E-Commerce Certified
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(f) ICT Cartoon

Reference from: Google
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2.

Member Benefit Program
(a) MCIA Member App Launching

Yangon-MCIA Member Application အသံ်းု ပပြုပအ
ံု ှာ်း တအှာက့်တဖှာ့်ပပပါ Link ေွငလ
့် ည့််းဝင့်တရှာက့် ကည့်ရှုနုင့်ပါသည့်။

https://youtu.be/JoSE4DU2xK4
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(b) MOU List Update

MOU Company မျှာ်း၏ Update စှာရင့််းအှာ်း တအှာက့်တဖှာ့်ပပပါ Link ေွင့်ဝင့်တရှာက့် ကည့်ရှုနုင့်သလု
QR Code အှာ်း Scan ပပြုလုပ့်၍လည့််း ဝင့်တရှာက့် ကည့်ရှုနုင့်ပါသည့်။

https://www.facebook.com/368516206542005/posts/pfbid02AHTogHL32p99
FZozx4jphnDvzc84HxXke9yHkfdPRLLHfBzU6t8dPs32amYY828l/
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3. Activities
(a) Business Matching
Business Matching with Myanmar AOTS Alumni Association (MAAA)
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(f) Yangon-MCIA နှင့် MAAA ေို့၏
ု န ်းလည့်မသ
ှု တ ှာေူစှာချြုပတ
့် ရ်းထ်းု ပွဲ
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(b) 5S & Kaizen Training
Batch - 1
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Batch - 2
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Batch – 3

23

(c) CSR Program (တကျှာင့််းပပင့်ပ အလယ့်ေန့််းပညှာတရ်း)
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(d) ICT Knowledge Sharing Program (E-commerce)
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(e) CSR Knowledge Sharing
What is Corporate Social Responsibility (CSR)?
Corporate social responsibility (CSR) refers to strategies that companies put into action
as part of corporate governance that are designed to ensure the company’s operations
are ethical and beneficial for society.

Categories of CSR
Although corporate social responsibility is a very broad concept that is understood and
implemented differently by each firm, the underlying idea of CSR is to operate in an
economically, socially, and environmentally sustainable manner.
Generally, corporate social responsibility initiatives are categorized as follows:
1. Environmental responsibility
Environmental responsibility initiatives aim to reduce pollution and greenhouse gas
emissions and the sustainable use of natural resources.
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2. Human rights responsibility
Human rights responsibility initiatives involve providing fair labor practices (e.g., equal
pay for equal work) and fair trade practices, and disavowing child labor.
3. Philanthropic responsibility
Philanthropic responsibility can include things such as funding educational programs,
supporting health initiatives, donating to causes, and supporting community
beautification projects.
4. Economic responsibility
Economic responsibility initiatives involve improving the firm’s business operation while
participating in sustainable practices – for example, using a new manufacturing process
to minimize wastage.

Business Benefits of CSR
In a way, corporate social responsibility can be seen as a public relations effort.
However, it goes beyond that, as corporate social responsibility can also boost a firm’s
competitiveness. The business benefits of corporate social responsibility include the
following:
1. Stronger brand image, recognition, and reputation
CSR adds value to firms by establishing and maintaining a good corporate reputation
and/or brand equity.
2. Increased customer loyalty and sales
Customers of a firm that practices CSR feel that they are helping the firm support good
causes.
3. Operational cost savings
Investing in operational efficiencies results in operational cost savings as well as
reduced environmental impact.
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4. Retaining key and talented employees
Employees often stay longer and are more committed to their firm knowing that they
are working for a business that practices CSR.
5. Easier access to funding
Many investors are more willing to support a business that practices CSR.
6. Reduced regulatory burden
Strong relationships with regulatory bodies can help to reduce a firm’s regulatory
burden.
Example of CSR in Canada
In Canada, mining companies often engage with Aboriginal communities and groups.
Converting land sites into mines can cause a significant environmental impact on the
Aboriginal communities living near the sites. Several Canadian mining companies
engage in corporate social responsibility with local communities to ensure that the
adverse effects are minimized.
For example:
Cameco Corporation oversees education programs directed toward northern and
Aboriginal peoples through their northern Saskatchewan five-pillar strategy.
Goldcorp Inc. strives to make a positive impact on its communities by supporting
education and health initiatives and sponsorship of special events.
Softrock Minerals Ltd. contributes money for festivals, schools, and projects.

CSR of Starbucks
Starbucks is a well-known firm that practices corporate social responsibility. As
indicated by the company: “Starbucks’ social corporate responsibility and sustainability
is about being responsible and doing things that are good for the planet and each
other.”
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Starbucks’ CSR initiatives include:
 Starbucks Youth Action Grants: Awarding grants to inspire and support youth
action
 Ethos Water Fund: Raising clean water awareness and providing children with
access to clean water
 Ethical Sourcing: Commitment to buying and serving ethically traded coffee
 Green Building: Using the U.S. Green Building Council’s LEED certification
program to create energy and water-efficient store designs

Reference From: CFI
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