
   

 

                      

 ျ္မန္ မာႏိုင န  ္ ငံရႏို လူ္ႈပ နစ န ေထမာနပ ံ္ ႈႈအတာန ႈီလာနထေ္မမစနမညနးျ  နံ  
ေပးပႏိုငုျျ နး - ႈာဲျ အန္ မနးစစနျ္ာန ႈစီ္  နျ စမ ႈာ္ဥနးျ္်ပန  
 

 

ဤႈစီ္ နျ စမႈာ္ဥနးျ္်ပန္ ညန ္ာၱေေလးအငႏို နးေ ္္ာီးသ ျ္ နးျျ ျ္ႏို်းမခနအတ န HelpAge International ာ 
ႈောမ နႈထညနေ မနေ္မ န္တာနျဲံေ္မ ႈလီာနထေ္မမစနမညနးျ  နံ ေ တေေားေထမာနပ ံ္ႈ စ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနး 
၏ လငပန မနးစဥနႈေပပၚ ႈာဲျ အန္ မနးစစနျ္ာန္ငံရ ေအတး္ငံရႏိုျ္ာန္ ္မးာႏိုင အ နျပထမးျျ နးျ စန္ ညန္သည္။ ဤႈာဲျ အန 
္မနးစစနျ္ာနာႏိုင Livelihoods and Food Security Fund (LIFT) ္မနပ ငေ တပ ပံႏိုငး ႈ္ျ  နံ HelpAge International 
ာ စီစဥနျဲံျျ နးျ စနျပးီ Oxford Policy Management ာ ာတ နး္ နးေ္မ န္တာနျဲံပဲ္ညန္သည္။  
 

မႏို ဲမနး  
 

လာန္ငံရႏိုႈျ္ႏိုမနအတ န ာႏိုင န  ေအမနႈစႏိုငး္၏ လူ္ႈာမာတခနေစမ နံေ္ငံရမာနေ္း္ႏိုင န္မ ေ တေေ ားေထမာနပ ံ္ႈ္္မးအတ န 
ာႏိုငခနအႏိုင နာႏိုငခနာ္ ေ တ္ မးျ  နံ ္တမးေ္မာနေပးႈပန/္ခူ္ ညနံမညနး (manual payments) ျ  နံ္မ ေ္မ
ေ္မ န္တာနလ္ာန ္ငံရႏိုပဲ္ညန္သည္။ Manual payments ္္မး္ညန လူႈ နႈမး ႈေျ္မာနႈ္္မးာႏိုင 
ႈ္ ငးျပ်္္ညနံႈျပ န ဘ႑မေ တ ႈလတဲ္  ငး္ႈစ္ညနံ ႈခႏိုငႈ ႏိုအန္ ္မး္ငံရႏိုာႏိုင နျျ နး ာငံရ နံ ႈျ္ႏိုမန္ငံရမန ္ာႏို္နာႈမနး္ငံရမန ေပးႈ
ေပးႈပနေ္း ောငံရမ နံောငံရးော ံောမအအနျျ နး စ္ညနံ ႈျာနႈျဲ္ ္မး ္ငံရႏိုအအနပဲ္ညန္သည္။ ျ္မန္ မာႏိုင န  အတ န 
ႈီလာနထေ္မမစန မညနးလ္နးႈ္ ငးျပ်ုးျပဳ၍ လူ္ႈေ တေေားေထမာနပ ံာႏိုင န္ႈ ႈေမႈထမးာႏိုင ္ႏို္ငံရႏိုာႏိုင န္မန 
စ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနးအစနျင



   

 

HelpAge Briefing ECT 

ျငႈမး HelpAge International ာ ျ္ နးျျ ျ္ႏို်းမခနအတ န ႈောမ နႈထညန  ေ မနလ္ာန္ငံရႏိုေ္မ Dry Zone 
Social Protection Project ၏ ႈစႏိုအနႈပငႏို နးအစနျင ႈျ စန ထညနံ္တ နးုးျပဳ၍ စ္နး္ပနေ္မ န္တာနျဲံပဲ္ညန္သည္။ ဤ 
ႈီလာနထေ္မမစနမညနးျ  နံ ေ တေေားေထမာနပ ံ္ႈ ာမဥးီ စ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနး (Electronic Cash Transfer (ECT) 
Pilot) ္ညန  ငမနးပႏိုငာန္  မညနးပညမ (mobile money technology) ာႏိုင ႈ္ ငးျပ်ာမ ျ္ နးျျ ျ္ႏို်းမခနႈအတ နး္ငံရႏို 
္ပနာတာန/ော္း္တမ ၂၀၅ ျင္ ငံရ ္ာန္ားီ္တခနႈႏိုင္္မးထ ္ ႏိုငု လူ္ႈပ နစ နေထမာနပ ံေ တ္ ္မး ေပးပႏိုငုျဲံပဲ္ညန္သည္။ 
ပထ္္ ငးႈ္ငအန ေထမာနပ ေ တေပးပႏိုငု္ႈာႏိုင ္အနလအတ န စအ နျဲံ္ ညနံ ႈျ္ႏိုမန္ငံရစုးျပဳ၍ စ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနး္ညန 
ႈ္ာန ၈၅ င္ံရ ၈၉ ာငံရစနႈ္တခန ္ာန္ာီးဘႏိုငးဘတမး ၁၀၀၀ ဦး ဝမနးာ္ နထ ္ ႏိုငု လူ္ႈပ နစ န ေပးပႏိုငုျဲံပဲ္ညန္သည္။ ႈ္ာန 
၉၀ ျပညနံေျ္မာနေ္မ ဘႏိုငးဘတမး္္မး္ငံရမ ႈစႏိုငး္၏ လူ္ႈပ နစ န ႈစႈီစဥနေႈမာန္ ႏိုငု ာူးေျပမ နးာမ ေထမာနပ ေံ တ 
္ာနလာန္ခူောပဲ္ညန္သည္။   

ဤစ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနး၏ ္ညန္တခနျ္ာန္ငံရမ e-payments မညနး္္မးျ  နံ ္ာန္ာီးလူ္ႈ ပ နစ န ေထမာနပ ံေ တ ေပး
ေပးပႏိုငုျျ နးာႏိုင စ္နး္ပနာမ ္လ န္္မးာႏိုင ေလလံမာႏိုင န္မန ျ စနပဲ္ညန္သည္။ ာမဦး စ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနးႈေမျ  နံ 
electronic cash transfers (ECTs) မညနးလ္နး္ညန manual transfers ျ  နာံႏိုႈ နးခငံရဥနပဲာ ္ညန္ငံရ္ 
လတခနာူျ္မန္ မန္ညနမညနးသ ္ညန္ငံရ္လ ငျျ ်စႏိုအနျ္္္ညနမညနးသ ႈ္္မးျပညန္ ူအႏိုငု၏ ဘ႑မေ တေေား္ႏိုင န္မ 
လငပနေ္မ နျ္ာန္ ္မးႈအတာန ပ င္ ငံရမနႈ္ ငးျပ်ော္ညနံ မညနးလ္နး္္မးျ  န ံ ာႏိုငာနညီ ႈ္ ္ညန္ငံရ္ ္ငံရႏို္မညနး 
စ္ညနအႏိုငုာႏိုင ႈာဲျ အန္ မနးစစနာႏိုင န္မန ျ စနပဲ္ညန္သည္။  

ထႏိုငုႈျပ န ာမဦး စ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနးႈေမျ  နံ ECTs မညနးလ္နး္္မးာႏိုင ႈ္ ငးျပ်ျျ နးႈမးျ  နံ ာႏိုင န  ေအမန၏ 
လူ္ႈပ နစ န ႈစႈီစဥနႈအတာန ႈဓႏိုာအမဝမနခ ူေ္မ န္တာနေပးေမ္ေ္မ ႈေထတေထတႈငပနျ္်ပနေ္းဥးီစီးဌမမ၏ 
္္မးျပမး္ညနံ အမဝမန ဝမနထငပနဝမနပႏိုငး္္မးာႏိုင ေလငံရ္မံျ္ာႏိုင န္ႈ င္ံရႏ္ို င္ံရႏိုာႏိုငလညနး ေလလံမ္ ငး္ပနာႏိုင န္မန 
္ညန္တခနပဲ္ညန္သည္။ စ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနးအတ န လငပန မနးစဥန္္မးာႏိုင ပ ံပႏိုငးေပးာႏိုင န္ညနံ ေစအမမံဝမနထ္နး္္မးာႏိုငလညနး 
စ္နး္ပန ႈ္ ငးျပ်ျဲံပဲ္ညန္သည္။ 

ဤာမဦးစ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနး္ငံရ ေလလံမေအတု္ငံရႏိုျ္ာန္္မးာႏိုင လူ္ႈဝမနထ္နးသ ာခန္ ခနေ္းာငံရ နံ ျပမနလညနေမ္မ 
ျ္ထမးေ္းဝမန္ားီဌမမ၏ လူ္ႈဝမနထ္နးဥးီစီးဌမမ္ငံရ အစနာႏိုင န  လ ငးအတ န အႏိုငးျ္းဲေ္မ န္တာနလ္ာန္ငံရႏိုေ္မ 
လူ္ႈာမာတခနေစမ နံေ္ငံရမာနေ္း ႈစႈီစဥန္္မးႈအတာန ႈေထမာနႈာူျ စနေစ္မနာငံရ နံ ႈစႏိုငး္္ဟငအနေ္မ 
ႈ တးဲႈစညနး္္မးာငံရ န ံ  တ းျ ႏို်းေ္း ္ႏိုအန ာန္္မးာႏိုငလညနး ္ငံရ္ေဝေပးာႏိုင န္ မန ္ညန္တခနပဲ္ညန္သည္။ 
ဤစ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနး္ငံရ ေအတု္ငံရႏိုျ္ာန္္မး္ညန ႈ္္်ႏိုး္မးႈ္ နံ လူ္ႈာမာတခန ေစမ နံေ္ငံရမာနေ္း ္ဟမဗ္်ဴဟမ 
စီ္ ာႏိုမနး (၂၀၁၄) အတ န ပဲ္ငံရႏို္ညနံ ႈျျမးေ္မ ေ တေေားေထမာနပ ံ္ႈ ႈစီႈစဥန္္မးႈအတာန္ ညနး 
ႈ္ ငးဝ နလႏို္နံ္ညနဟင ေ္ငံရ္မနလ နံပဲ္ညန္သည္။  

ာမဥးီစ္နး္ပနစီ္  ာႏိုမနး၏ ႈေောမ နးႈ္မ ႈာ္ဥနးျ္်ပန  
 

ECT ာမဥးီစ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနးာႏိုင ႈောမ နႈထညနေ မနေ္မ န္တာနျဲံ္မအတ န စီ္ ာႏိုမနး္ာနအ္နးာမလႈအတ နး 
လႊ္နးျျ ်္ႈ (coverage) ာငံရ နံ ေပးပႏိုငု္ႈမညနးလ္နးပ ငစ  (modality) အႏိုငု ေျပမ နးလဲ္ ႈ ္ငံရႏိုျဲံပဲ္ညန္သည္။ ေ တေပးပႏိုငု္ ႈ 
အစန္ာႏို္နျ္ နးစအီတ န ေ တထငအန ာႏိုငခနစမးလငံရခန္ ႏိုင န (pay agents) ႈေ္ႈအတာနာငံရ နံ ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ူ 



   

 

HelpAge Briefing ECT 

ႈေ္ႈအတာနအႏိုငု ပႏိုင္ႏိုငအႏိုငးအာန လမျဲံပဲ္ညန္သည္။ စီ္ ာႏိုမနး္ာနအ္နးာမလႈအတ နး၌ စငစငေပဲ နး ္ာန္ာီးဘႏိုငးဘတမး 
၁၁၃၉ ဦးာႏိုင ECT မညနးလ္နးျ  နံ လူ္ႈပ နစ နေပးႈပနာႏိုင နျဲပံဲ္ညန္သည္။    

 

 
 

HelpAge ၏ ECT စ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနးအတ န ျ္ နးျျ ျ္ႏို်းမခနႈအတ နး္ငံရ ော္း္တမ ၁၈၅ ္တမာငံရ နံ ျ္ႏို်းေပပၚ ္ပနာတာန ၂၀ 
ျငစလ ငး ပဲဝ နျဲံျပးီ  ငမနးပႏိုငာန္  မညနးပညမ ႈ္ ငးျပ်ာမ ႈ္ာန ၈၅ င္ံရ ၈၉ ႈ္တခန ္ာန္ားီဘႏိုငးဘတမး ္္မးထ ္ ႏိုငု 
လူ္ႈပ နစ န ေပးပႏိုငုေထမာနပ ံျဲပံဲ္ညန္သည္။  

၂၀၁၈ ျငာငံရစနႈအတ နးအတ န HelpAge ္ညန ျ္ နးျျ ျ္ႏို်းမခနႈအတ နး္ငံရႏို ္ပနာတာနသ ော္း္တမ္္မး္ငံရ ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ူ 
ဘႏိုငးဘတမး္္မးႈမး အစနဦးလငံရ္ န အစနလ ၁၀၀၀၀ ာ္ပန ာႈမနးျ  နံ ေလး္ာႏို္နျတဲာမ1 
ႈီလာနထေ္မမစနမညနးျ  နံ ေပးပႏိုငု ေပးျဲံပဲ္ညန္သည္။ HelpAge ္ညန ေ တေပးပႏိုငု္ႈ ႈောမ နႈထညနေ မနျျ နးႈမး 
္ပနာတာနသ ော္း္တမ္္မး္ႏိုငု အျ ညနးျ ညနးျ္ နး အႏိုငးျ္ဲးေ္မ န္တာနာမ ေပးပႏိုငု္ႈ အစန္ာႏို္နျ္ နးစအီတ နလညနး ေပးပႏိုငု္ႈ 
မညနးစမစန္္မးာႏိုင ္အူညီ္ ညနံမညနးလ္နး္္မးျ  နံ စ္နး္ပန္ တမးာႏိုင န္မန ္ညန္တခနျဲံပဲ္ညန္သည္။ ထႏိုငုႈအတာန 
ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ ူ ဘႏိုငးဘတမး္္မးထ ္ ႏိုငု ေ တေပးပႏိုငုာႏိုင န္မန  ငမနးပႏိုငာန္ ဝမနေ္မ န္ႈေပး္ညနံ telecom mobile 
money operators ္္မးျ စနေ္မ Wave Money (Telenor) ာငံရ န ံ M-Pitesan (Ooredoo) အႏိုငုျ  နံ 
စမျ္်ပနႈ္းီ္ီးျ္်ပန္ႏိုငာမ ႈောမ နႈထညနေ မနျဲံပဲ္ညန္သည္။  

Wave Money ျ  န ံ ပထ္ႈ္ာႏ္ို နေပးပႏိုငု္ႈႈအတာန HelpAge ႐ ငးျ္်ပန္ ညန ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ူ္္မး 
စမ္ နးာႏိုင ျပ်စငာမ Wave Money င္ံရ အမဝမန္ငံရႏ္ို ူ္္မးထ ္ ႏိုငု email င္ံရ အ္ နံေပးပႏိုငုပဲ္ညန္သည္။ အျ္ႏိုမနအညနး္ငံရမပ န 
HelpAge ္ညန ႐ႏိုငး္ဘဏန္ငံရႏို Telenor (Wave Money) ၏ ေ တစမ္ နး ႈောမ နံထဲ္ႏိုငု ေပးပႏိုငု္္ညန ံ
္မနပ ငေ တ္ ္မးာငံရ န ံ ဝမနေ္မ နျ္္မးာႏိုင ေပး္တ နးပဲ္ညန္သည္။ ထႏိုငုေမမာနအတ န ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ူ္္မး၏ Wave 
Account ္္မး္ႏိုငု Wave Money ာ ေထမာနပ ံေ တ္ ္မးာႏိုင ေပးပႏိုငုျဲံျပီးသ လႊဲေျပမ နးေပးပႏိုငု္ႈ ႈ္ႏိုေပးျ္ာန 
စမအႏိုငာႏိုငလညနး ေ တလာနျ ္ ခူ္ညနံ္ူ္္မး၏  ငမနးမ ပအန္္မး္ႏိုငု ေပးပႏိုင ုပဲ္ညန္သည္။  

                                                           
1 ္အနလသ ဇတမနလသ ဇူလႏိုင နလ ာငံရ နံ စာနအ နဘမလ အႏိုငုျ စန္ညန္သည္။  
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M-Pitesan ျ  နံ ေထမာနပ ံေ တ္ ္မးေပးပႏိုငု္မအတ န္ ူ HelpAge ္ညန ာႏိုငခနပႏိုင န M-Pitesan account (e-wallet) 
အစနျင  တ နံလငံရစနျဲံျပးီသ ေပးပႏိုငု္္ညန ံ ္မနပ ငေ တ္ ္မးာႏိုင ခ နး account ႈအတ နး္ႏိုငု CB ဘဏန ္ငံရအ္ နံ 
ထညနံ္တ နးပဲ္ညန္သည္။ HelpAge ၏ ာႏိုငခနပႏိုင န M-Pitesan account ျ  န ံျ္ႏိုအန္ ာနထမး္ညနံ ေ တေပးေျ္္ႈ္ ႏိုင န္မ 
payroll portal အစနျငာႏိုငလညနး HelpAge င္ံရ အမဝမန္ ငံရႏ္ို ူ္္မးႈ္ ငးျပ်ာႏိုင န္မန M-Pitesan င္ံရ ပ ံပႏိုငးေပးပဲ္ညန္သည္။ 
ခ နး web portal ္ႏိုငု ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ူဘႏိုငးဘတမးစမ္ နးာႏိုင အ န (upload) ျပီးေမမာန  ေ တလာနျ ္ညနံ္ူ 
္္မးထ ္ႏိုငု ေထမာနပ ံေ တ္ ္မး ႈျပးီ္အနေပးပႏိုငုာႏိုင န္မနႈအတာန ေ တေပးပႏိုငု္မန လငပနေ္မ နျ္ာနာႏိုင ္ာန္ ႏိုင န္မ 
Programme Manager င္ံရ ျတ နံျပ်္ႏိုမနုေပး္ပဲ္ညန္သည္။ ေထမာနပ ေံ တ္ ္မး ေပးပႏိုငုျပီး ္ညနံႈျဲအတ န 
လာနျ ္္ငံရႏ္ို ူ္္မး္ညန M-Pitesan ထ ္ငံရ ႈ္ႏိုေပးျ္ာန SMS အစနေစမ န ္္ငံရႏိုပဲ္ညန္သည္။ M-Pitesan ၏ 
ာႏိုငခနစမးလငံရခန္ႏိုင န္ငံရအ္ နံ ေပးပႏိုင ု - ထငအနခူ္ႈ မညနးလ္နး (over-the-counter (OTC) transfer method) 
အတ န ေပးပႏိုငု္ႈလာနျ ္ႈူေမျ  နံ SMS ႈ္ႏိုေပးစမအႏိုင ္ င္ံရႏိုျပီး ၁၄ ္ာနႈအတ နးအတ န ္ျ စန္ ေမ ထငအနခူ္မန 
လႏိုငႈပနပဲ္ညန္သည္။  

ေအတး္ငံရႏိုျ္ာန္ ္မး  
 

ECT ာမဦးစ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနး၏ ္လမ န္္မးႈ္ ျ္မန္မာႏိုင န  ၌ လူ္ႈေ တေေားေထမာနပ ံ္ႈ္္မးအတ န e-payments 
စမစန ာႏိုင ာမလအႏိုငႈအတ နး၌ service provider ႈ္္်ႏိုး္္်ႏိုးာႏိုင ႈ္ ငးျပ်ုးျပဳ၍ ႈောမ နႈထညနေ မန ေ္မ
ေ္မ န္တာနာႏိုင နေောမ နး ျပ္ေမပဲ္ညန္သည္။  

ေအတး္ငံရႏိုျ္ာန္္မးအတ န ္ာႏို်အ န္ငံရမနး္ထမးာႏိုင န္ညနံ ္လမ န္္မးာႏိုငလညနး ေအတးျ္ န္ပဲ္ညန္သည္။ ၎အႏိုငု္ငံရမ 
ေပးပႏိုငုေ တ္ ္မးာႏိုင ာႏိုငခနစမးထငအနခူ္  ူ (proxies) ္္မးာ ္တမးေ္မာနထငအနခူျျ နးသ ဘႏိုငးဘတမး္္မး္ညန 
ေထမာနပ ံေ တ္ ္မးာႏိုင ေ္းဝဲးာငံရ န ံ ႈလငံရ်ဴႈအမနးႈအတာန ႈဓႏိုာႈ္ ငးျပ်ောျျ နး စ္ညနအႏိုငု ျ စနပဲ္ညန္သည္။ 
စီ္ ာႏိုမနး၏ ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ ူ ္ာန္ားီ္တခနႈႏိုင္ ္မး္ညန ေပးပႏိုငုေ တာႏိုင လာနျ ္ ္ငံရႏိုာႏိုင န္မနႈအတာန ၎အႏိုငု၏ 
္ႏို္မးစငဝ န္္မးႈေပပၚအတ န ႈထးူ္ငံရီျႏိုငႈမးထမးော္ပဲ္ညန္သည္။ ထႏိုငုႈအ ူ ႈေထတေထတႈငပနျ္်ပနေ္းဦးစီးဌမမသ 
္ပနာတာန/ော္း္တမ ႈငပနျ္်ပနေ္း္ငံရ်ဴး္္မး ာငံရ နံ ေစအမမံဝမနထ္နး္္မး္ညနလညနး e-payments ေပးပႏိုငု္ႈလငပန မနးစဥန၌ 
ႈေ္းပဲ္ညနံ ႈျမနးာ႑္္မး္ငံရ ပဲဝ နောပဲ္ညန္သည္။ ေလလံမျ္ာနအတ န ဤေပးပႏိုငုေထမာနပ ံေ တ္ ္မးာငံရ နံ 
္ာနစပနေ္မ လူ္ႈေမမာနျ ႈေမႈထမး္္မးာႏိုငလညနး ႈမညနး ခန အ နျပထမးပဲ္ညန္သည္။ ေ တထငအန 
ာငႏိုခနစမးလငံရခန္ႏိုင န္္မး (pay agents)သ ္ပနာတာန/ော္း္တမ ႈငပနျ္်ပနေ္းအမဝမန္ငံရႏ္ို ူ္ ္မးာငံရ နံ ာႏိုငခနစမးထငအနခူ 
ေပး္ ူ (proxies) ္္မးႈမးလ ငး္ညန ္ာန္ားီ္တခနႈႏိုင ဘႏိုငးဘတမး္္မးႈေပပၚ ႈထးူ႐ႏိုငေ္ ေလးစမး္ႈထမး 
္ငံရႏိုော္ညနာႏိုင ေအတး္ျပးီသ ဤ္ႏိုငု ဘႏိုငးဘတမး္္မးႈအတာန ပဲဝ နေ္မ န္တာနေပး ျျ နးႈမး ႈထးူႈေလးထမးာမ 
ပဲဝ နေ္မ န္တာနေမောျျ နးျ စနျပီး ႈ္္မးေလးစမး္ႈာႏိုငလညနး ္ င္ံရႏိုာႏိုင န္ ညနဟင ႐ႈျ္ နောပဲ္ညန္သည္။  

ဤႈာဲျ အန္ မနးစစနျ္ာနအတ န ္ာႏို်အ နေ္ငံရ္မနလ နံ္ထမးေ္မ ္လမ န္္မးာႏိုငလညနး ေအတး္ငံရႏိုျဲံ္ပဲ္ညန္သည္။ 
၎အႏိုငုႈမာန ေ တထငအနာႏိုငခနစမးလငံရခန္ ႏိုင န္ ္မး ာငံရ နံ ပအန္ ာနုးျပဳ၍ ပ င္ငံရမန္ဟငအနေ္မ 
ဝမနေ္မ နျ္္မး  ေပး္ျျ နးသ ေ တေေား လႏို္နလညန ႈ္သ ႈလတဲ္  ငး္ႈ ႈစ္ငံရႏိုေ္မ ာႏိုစၥ္္မးာငံရ နံပအန္ ာနုးျပဳ၍ ႈ္ႏိုေပး 
အႏိုင နောမး္ႈသ ႈစီ္ နျ အ နျပ္ႈ လ ငးဝ ္္ငံရႏိုျဲံျျ နးလညနးပဲဝ နပဲ္ညန္သည္။ ာႏိုငခနစမးေ တထငအနခူေပး္ူ္ ္မးာငံရ နံ 
ဘႏိုငးဘတမး္္မးႈောမး ပအန္ ာန္ာန္  ္ႈႈေမႈထမးာငံရ နံ စပနလ္ဥနးုးျပဳ၍ ္ငံရ နးလ နးအႏိုာ္စတမ ေျပမာႏိုင န္မန 
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ျာနျဲ္ ညနံအႏိုင န ာတ နး္ နးေလလံမ္ႈႈအတ နး ဘႏိုငးဘတမးႈျ္်ႏိုးျ  နံေအတး္ ငေ္းျ္မနး္မအတ န 
ာႏိုငခနစမးထငအနခေူပး္ ူႈမး ေ တေေားအစနစ င အစန္မ ေပး္ျျ နး ္ႏိုငု္ဟငအန ္ႏို္ႏိုအႏိုငု၏ ေထမာနပ ေံ တာႏိုင ႈျပညနံ 
္္ င္ံရႏိုျျ နး္္်ႏိုး လ ငးဝ ္္ငံရႏိုေောမ နး ္ႏို္ပဲ္ညန္သည္။  

အစနျ္ႏိုမနအညနး္ငံရမပ န OTC မညနးျ  နံ ေပးပႏိုငု/ထငအနခေူာ္မအတ န အစနဥးီႈေပပၚအစနဦး ခ ငောညနစႏိုအနျ္္ႈ 
ႈျပညနံျ  နံ လငပနေ္မ နေမော္ညနံ ႈေမႈထမး္္်ႏိုး္ငံရႏိုေမ္ညနံ ္ေဘမာႏိုငေအတး္ပဲ္ညန္သည္။ 
လမေ္မာန ေ တထငအနခူ ေမ္ူ္ ညန ာႏိုငခနစမးထငအနခူျတ နံ္ငံရႏို္ ူ (proxies) စစန္ ငံရမန္ ညနဟင 
ေ တထငအနာငႏိုခနစမး္ႏိုင န (pay agents) ာ ခ ငောညနစႏိုအနျ္ျျ နးသ ေ တထငအန ာႏိုငခနစမးလငံရခန္ႏိုင န (pay agents) 
ာငံရ နံ ာႏိုငခနစမးထငအနခူေပး္ ူ (proxies) အႏိုငု္ညန ္ႏို္ႏိုႈအတာန ႈျပညနံႈဝ ထငအနခူေပးႈပနလႏို္နံ္ညနဟင 
ဘႏိုငးဘတမးအႏိုငုာ ခ ငောညနစႏိုအနျ္ျျ နးအႏိုငု ျ စနျပီးသ ႈ္ ငး္အနႈမးျ  နံ ္ပနာတာန/ော္း္တမႈငပနျ္်ပနေ္း္ႈ္္မး ောမ
ောမာနခူေပးေ္မ ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ ူစမ္ နး္္မးအတ န ႈ္ငံရမးႈခတ နး အစနစ ငအစန္မ ္ င္ံရႏိုာႏိုင နဟင HelpAge ာ 
ခ ငောညနစႏိုအနျ္ျျ နးလညနး ပဲဝ နပဲ္ညန္သည္။ 

ာမဦးစ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနး္ညန လငပန မနးေစ္းာတာနႈေမႈထမးသ ပထဝႈီေမႈထမးာငံရ နံ လူ္ႈေ္းႈေမႈထမး 
အႏိုငုႈ္ ႈျာနႈျဲ္္မး ေအတးော ်ျဲံ္ပဲ္ညန္သည္။ ခ နးအႏိုငုအတ န ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ဘူႏိုငးဘတမး္္မး္ညန 
ာႏိုငခနအႏိုင န္ တမးလမာႏိုင န္ႈ ႈမးမညနးျျ နးသ လငပန မနးႈစႈီစဥနာငံရ နံ ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ူ္္မးႈောမး 
္ာန္တခန္ႈအတ န ႈေထတေထတ ႈငပနျ္်ပနေ္းဥးီစီးဌမမာငံရ နံ ္ပနာတာန/ော္း္တမ ေစအမမံဝမနထ္နး္္မးာႏိုင 
္ငံရီျႏိုငႈမးထမး္မန လႏိုငႈပနေမျျ နး အႏိုငုႈျပ န ော္း္တမႈ္ နံ၌ ေ တထငအနာႏိုငခနစမးလငံရခန္ ႏိုင န္္မး ႈလ ငႈေလမာန 
္ငံရႏို္ေမေ္းျျ နးအႏိုငု ပဲဝ နပဲ္ညန္သည္။ ဤႈျ္ာန္ ္မး္ငံရမ ႈျျမးေ္မ စ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနး္္မးအတ နလညနး 
ပ င္ ငံရမနေအတး္ာႏိုင န တခန္ ငံရႏ္ို ညနံ ႈျ္ာန္္မး ျ စနပဲ္ညန္သည္။ ႈျ္်ႏိုးေ္မ ႈျာနႈျဲ္္မးာငံရ နံစပနလ္ဥနးုးျပဳ၍ ေႈမာနအတ န 
အ နျပထမးပဲ္ညန္သည္။  

္ာန္ားီ္တခနႈႏိုင္ ္မး္ညန ေပးပႏိုငုေ တာႏိုငလာနျ ္ ္ငံရႏ္ို မနႈအတာန ၎အငႏိုု၏ ္ႏ္ို မးဝ န္ ္မးႈေပပၚ ႈထးူ္ငံရျီႏိုငႈမးထမး 
ော္္ညန - ောမာနခူျဲေံ္မစစနအ္နးႈ္ ္ာန္ာီး္တခနႈႏိုင္္မး္ညန ၎အႏိုငု၏ လူ္ႈပ နစ နာႏိုင ္ခူ္မန 
ႈအတာန ႈျျမး္ူ္္မး (ာႏိုငခနစမးထငအနခေူပး္ူ္္မး) ာႏိုင ႈလ ငးစ ငမီးပဲး င္ံရျီႏိုငော္္ညနာႏိုင ေအတး္ပဲ္ညန္သည္။ 
ဘႏိုငးဘတမး ႈ္္မးစငႈေမျ  နံ ႈာူႈညာီႏိုင ၎အႏိုငု၏ ္ႏို္မးစငဝ န္္မးထ ္ငံရ ္ခူော္ညနာႏိုငေအတး္ျပးီ 
ႈျ္်ႏိုး္ငံရမလညနး ေ တထငအနခူေပး္မနႈအတာန ေစအမမံဝမနထ္နး္္မးသ ော္း္တမႈငပနျ္်ပနေ္း္ငံရ်ဴး္္မးသ ော္း္တမစမေ္း 
္္မးာႏိုင င္ံရျီႏိုငော္္ညနာႏိုင ေအတး္္ညန္သည္။ ႈလမးအပူ န ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏ္ို ဘူႏိုငးဘတမးႈ္္မးစင္ညန ္ႏို္ႏိုာႏိုငခနပႏိုင န 
္ႏိုငဘႏိုင နး ငမနး ပႏိုင န္ႏိုင န္  ငးစတဲ္ ႈ ္္ငံရႏိုောပ ဲ ႈျျမး္အူစနဥးီအစနေခမာန (္ႏို္မးစငဝ နသ ႈႏို္နမီးမမးျ္ နးသ ္ပန/ော္း 
ႈငပနျ္်ပနေ္း အမဝမန္ငံရႏ္ို ူ္္မးစ္ျ  နံ) ၏  ငမနးာႏိုင လူ္ႈပ နစ နေထမာနပ ံေ တေပးပႏိုငု္ႈ ႈ္ႏိုေပးျ္ာန SMS 
လာနျ ္မန ႈ္ ငးျပ်ောပဲ္ညန္သည္။ 

ဤႈစီ္  နျ စမ ေ္း္မးျ္ႏိုမန၌ စ္နး္ပနစီ္  ာႏိုမနး၏ ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏ္ို ႈူမးလ ငးႈအတာန ော္း္တမႈ္ နံ၌ 
ႈလတခနအာ ူ ေ တထငအနခာူႏိုင နေစ္မနႈအတာန ော္း္တမႈ္ နံ ေ တထငအနာႏိုငခနစမးလငံရခန္ ႏိုင န္ ္မး လ ငေလမာနစတမ 
္ငံရႏ္ို ေမေ္းပဲ - လာန္ငံရႏိုႈျ္ႏိုမနအတ န စ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနး၌ အစနျ္ႏို်းမခနလ ငး္ငံရႏို ္ပနာတာန/ော္း္တမ ၂၀၀ 
ော္မနႈအတာန ေ တထငအနာငႏိုခနစမးလငံရခန္ ႏိုင န (pay agents) ၂၈ ္ႏိုင န ္မပဲဝ နလ္ာန္ငံရႏိုပဲ္ညန္သည္။ ၎အႏိုငုႈမာန 



   

 

HelpAge Briefing ECT 

ာႏိုငခနစမးလငံရခန္ႏိုင န ၂ ္ႏိုင န္ညန Wave Money ာငံရ နံ M-Pitesan ေပးပႏိုငုေ တ ာငံရစနျငစလ ငးႈအတာန ပဲဝ န 
ေ္မ န္တာနေပးျဲံျပးီသ ေမမာနထပန ာႏိုငခနစမးလငံရခန္ႏိုင န ၅ ္ႏိုင န္ငံရမ Wave Money ႈအတာန 
ပဲဝ နေ္မ န္တာနေပးျဲံျပီးသ ႈျျမးေ္မ ၂၁ ္ႏိုင န္ငံရမ M-Pitesan OTC ေပးပႏိုငုေ တ္ ္မးႈအတာန ပဲဝ နေပးျဲံပဲ္ညန္သည္။ 
HelpAge ႈေမျ  နံ ဤစႏိုမနေျပၚ္ႈႈျာနႈျာဲႏိုင mobile money operators 
္္မးျ  နံ ေ္တးောတးညငံရႏိုာႏိုႈ နးာမ ေျ ္ငံရ နး ာႏိုင န္ မန္ာႏ်ို းပ န္းျဲ္ံ ညနာႏိုင 
ႈေ္း္ာီး္ညနံႈျ္ာနအစနျငႈျ စန ေအတး္ငံရႏိုပဲ္ညန္သည္။ ဥပ္မႈမးျ  နံ  ော္း္တမႈငပနစင ႈအတ နး ္ႏိုငု္ဟငအန 
ႈမီးပအနလညနဝမနးာ္ န ော္း္တမ္္မး ႈအတ နး ေ တထငအန ာႏိုငခနစမးလငံရခန္ ႏိုင န္္ငံရႏိုေ္မ ေမ္မ္္မးအတ န 
္ာန္ႏိုင န္ မ mobile money operator ၏ ျ္ နးျျ  ႐ ငးျတဲ္ ငံရ ဝမနထ္နး္္မးာ ေ တထငအနခူ္မနေမ္မ (pay points) 
္္မးာငံရ န ံႈျ္ႏိုမနာငံရ နံ ေမ္မအႏိုငု ္အန္ငံရအနပီး ေထမာနပ ံေ တ္ ္မးာႏိုင ထငအနေပးျဲံပဲ္ညန္သည္။  

ECT စ္နး္ပန စီ္  ာႏိုမနး္ညန လငပန မနးႈောမ နႈထညနေ မနေ္မ န္ တာနာႏိုင န္ မနႈအတာန ႈေထတေထတႈငပနျ္်ပနေ္း 
ဥးီစးီဌမမသ ေစအမမဝံမနထ္နး္္မး ာငံရ န ံ ္ပနာတာန/ော္း္တမ ႈငပနျ္်ပနေ္း္ငံရ်ဴး္္မး၏ ပ ပံႏိုငး္ႈာႏိုင ႈဓႏိုာ ္ခုူးျပဳ၍ 
ေ္မ န္ တာနျဲံ္ ညန - HelpAge ္ညန စ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနးႈအတာန ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ူစမ္ နး္တ နး 
ာငႏို နေ္းႈအတာန ျ္ႏို်းမခနႈေထတေထတႈငပနျ္်ပနေ္းဦးစးီဌမမ၏ ာူညီပ ံပႏိုငး္ႈာႏိုင ေအမ နးျ ္ခူျဲံပဲ္ညန္သည္။ 
စမ္ နး္တ နး္မန ပ ငစ ္္မး (registration forms) ာႏိုင ျ္ႏို်းမခနႈေထတေထတႈငပနျ္်ပနေ္းဦးစးီဌမမ႐ ငး္ငံရအ္ န ံ
္ပနာတာနာငံရ နံ ော္း္တမႈငပနစင ႈငပနျ္်ပနေ္း္ငံရ်ဴး္္မးထ ္ႏိုငု ျ မနုေဝျဲံပဲ္ညန္သည္။ ္ပနာတာန/ော္း္တမ ႈငပနျ္်ပနေ္း္ငံရ်ဴး 
္္မး္ညန ခ နးပ ငစ ္္မးျ  နံ ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ူာႏိုင စႏိုစစနာမ စမ္ နး္တ နးပဲ္ညန္သည္။ ထႏိုငုေမမာနအတ န ECT 
စ္နး္ပနစီ္  ာႏိုမနး ႈ တးဲာ စမ္ နး္တ နးထမးျပီး္ညနံ ပ ငစ ္္မးာႏိုင ျ္ႏို်းမခန 
ႈေထတေထတႈငပနျ္်ပနေ္းဦးစးီဌမမ႐ ငးအတ န ျပမနလညနစငစညနး ောမာနခူာမ  ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ူ္္မးစမ္ နးာႏိုင 
အစနစငအစနစညနးအညနး ျ စနေႈမ န ေ္း္တ ဲ ျပ်စငပဲ္ညန္သည္။ ႈ္ႏိုငပဲ ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ူ္္မးစမ္ နးႈမးသ 
ႈထးူ္ျ  နံ ေ တလာနျ ္ ခူ္ ညနံ္ူ္္မး၏  ငမနးမ ပအန္္မးႈမး ္ငံရမနာမနျျ နး္ငံရႏို္္ငံရႏိုာငံရ နံ လာန္ငံရႏိုအတ န 
ႈ္ ငးျပ်ေမျျ နး္ငံရႏ္ို ္ငံရႏိုအႏိုငုာႏိုင HelpAge ၏ ျ္ နးျျ ျ္ႏို်း္ငံရႏို ECT စ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနး ႈ တဲးာငံရ နံ HelpAge ္မနာငမန 
႐ ငးျ္်ပနအႏိုငုာ အစန္ာႏို္နစ ီထပန္  စစနေ္းႈအညနျပ်ပဲ္ညန္သည္။  

ောမာနချူဲေံ္မ စစနအ္နး၏ ္လ န္ ္မး ႈ္  ္ာန္ားီ္တခနႈႏိုင္ ္မး္ညန ္္ငံရႏိုျဲေံ္မ ေထမာနပ ေ တ္ ္မးာႏိုင 
ႈလငံရ်ဴႈအမနးသ ေ္းျမနးျပျျ နး/ေ္းဝဲး ာငံရ န ံႈစမးႈစမ ္္မးႈအတာန ႈဓႏိုာႈ္ ငးျပ်ျဲေံောမ နး ေအတး္္ညန - 
ႈလငံရ်ဴ ဲမ ႈအတာနႈ္ ငးျပ်ေောမ နး ္လမ န္္မးအတ န ာ္မး/္ ႈ္ျ စနေစသ ေမထႏိုင န္ ညနံ ေမ္မေ ္ 
ႈ္ျ စနေစ ( ော္းလာန/ျ္ႏို်းျပ) ာတမျျမး္ႈ ္ႏိုပန္္ငံရႏ္ို ညနာႏိုင ေအတး္္ညန္သည္။ ႈာျဲ အန္  ငး္ပန္ ူ္္မး ႈေမျ  န ံ
ာတ နး္ နးေအတး္ ငေ္းျ္မနး္ႈ္ ္မးအတ နလညနး ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ႈူ္္မးစငာ 
၎အႏိုငု္္ငံရႏိုေ္မ ေထမာနပ ံေ တ္ ္မးာႏိုင ဘငမနး္ာီးော္မ နးာငံရ နံ ္ပန္တမႈအတ နး လငံရ်ဴအမနးောတ္းေ္တးေပးာ္နးျျ နးာငံရ န 
္ႏို္ႏိုအငႏိုုႈအတာန စမးစ္မာငံရ နံ ေ္းဝဲး ဝခနခူျျ နးႈအတာန ႈ္ ငးျပ်ေောမ နး အူညီစတမ ေျပမ္ႏိုငောပဲ္ညန္သည္။  
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ႈော ျပ်အႏိုငာနအတမနးျ္ာန္ ္မး   
 

HelpAge ႈေမျ  နံေ္မ န္ တာန္  နံ္ညန္ ္မး  
 

ေစအမမဝံမနထ္နး္္မးာငံရ နံ လူ္ ႈာမာတခနေစမ နံေ္ငံရမာနေ္း ောမန္အီ္ ္မး၏ ႈျမနးာ႑ာငံရ နံ စပနလ္ဥနးုးျပဳ၍ 
လူ္ ႈဝမနထ္နးဥးီစးီဌမမသ ႈေထတေထတႈငပနျ္်ပနေ္းဥးီစးီဌမမအႏိုငုျ  နံ ေ္တးောတးာႏိုင န္ မန - စီ္ ာႏိုမနးအတ န ပဲဝ နပ ံပႏိုငး  
ေ္မ န္တာနေပးေ္မ ေစအမမံဝမနထ္နး္္မးာငံရ န ံ လူ္ႈာမာတခနေစမ နံေ္ငံရမာနေ္းောမန္အီ္္မး္ညန 
္ပနာတာန/ော္း္တမ္္မးႈအတ နး၌ အ္မးဝ နျပပမမနးထမးျပီး ႈျ္ဲ္ ငံရႏိုေမ္ညနံ  တဲးစညနးပ င (formal structures) 
္္မး္ဟငအန္ညနံႈေလ္မာန စီ္ ာႏိုမနး၏ ္ာနလာနပ ပံႏိုငး္ႈ ္္ငံရႏိုပဲာ ၎အႏိုငုႈေမျ  နံ ္ာနလာနအညန င္ံရႏိုာႏိုင န္ညန 
္ဟငအနပဲ္သည္။ ၎အႏိုငု၏ ႈျမနးာ႑္္မးာငံရ နံ စပနလ္ဥနးုးျပဳ၍ HelpAge ႈေမျ  န ံႈထးူ္ျ  နံ ႈစႏိုငး္ာ လူ္ႈပ နစ န 
ႈစီႈစဥနာငံရ န ံ ာႏိုငခနဝမနေ္မ န္ႏိုျ နာငံရ နံ ႈ္ာန (၂) ာငံရစနေႈမာန ာေလး ခန္္မး ႈအတာန 
ေ တေေားေထမာနပ ံျျ နး ႈစီႈစဥန္္မးာႏိုင လႊ္နးျျ ် ္ႈ ပႏိုင္ႏိုငးအႏိုငးျ္ဲးေမ္ညနံ ႈေမႈထမးႈ္ 
လူ္ႈဝမနထ္နးဦးစီးဌမမသ ႈေထတေထတႈငပနျ္်ပနေ္းဥးီစီးဌမမ အႏိုငုျ  နံ ေ္တးောတး္တမး္ နံပဲ္ညန္သည္။  တဲးစညနးပ င္္မး 
ထပနေမျျ နး္္်ႏိုးာႏိုင ေ္ငံရမ န္ငံရမးာႏိုင န္မနာငံရ နံ ခ နးလူ္ႈာမာတခနေစမ နံေ္ငံရမာနေ္းောမန္အီႈ တးဲဝ န္္မး၏ 
အမဝမနျ ္ ႈာငံရ နံ ေစမ နံောညနံစစနေ္း္ႈ လ္နးေောမ နး္္မးာႏိုင ္ငံရ နးလ နးစတမ  မနးအီပ ငေ မနာႏိုင န္မန 
ႈထးူ္အႏိုျပ်္ပဲ္ညန္သည္။  

ေ တထငအန ာႏိုငခနစမးလငံရခန္ ႏိုင န္ ္မး ပႏိုင္ ႏိုင္ ငံရႏိုလမေစေ္းႈအတာန အႏိုငာနအတမနး္မန - HelpAge ႈေမျ  န ံmobile money 
operators (MMOs) ္္မးျ  နံ လငပန မနး စမျ္်ပနျ္်ပန္ႏိုင္မနေ္တးောတးညငံရႏိုာႈႏို နး္မအတ န ာႏိုငခနစမးလငံရခန္ ႏိုင န 
ႈေ္ႈအတာန ္္မး္္မးပဲဝ နလမေစေ္း အႏိုငာနအတမနးာႏိုင န္မန စမစနအာ္ ျပ န္ နထမး္ နံပဲ္ညန္သည္။ 
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ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ူ္္မး၏ အႏိုငာနအတမနးျ္ာနႈ္ ၎အႏိုငုေမထႏိုင န္မ ော္း္တမ္္မးႈအတ နး၌ပ န 
ထငအနခူာႏိုင န္ညနံ ေ တထငအနာႏိုငခနစမးလငံရခန ္ႏိုင န္္မး္ငံရႏိုပဲာ ပႏိုင္ ႏိုငောမ နး္တမနပဲလႏ္ို နံ္ ညန္သည္။  

္ေဘမထမးသ ႈော ျပ်ျ္ာန ျပမနလညန္ ခူ္ ညနံ ႈစႈီစဥန္ ္မး (feedback sessions) ာငံရ န ံ
ႈေအတးႈော ်  ေ္တးောတး္ႈ ႈလငပန႐ ငေ္တးောတးပတဲ္ ္မး (learning workshops) ္္မးအတ န ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏ္ို ူ္ ္မးာႏိုင 
ထညနံ္တ နးာႏိုင န္ မန -  ခ နးႈစႈီစဥန္္မးသ ႈလငပန႐ ငေ္တးောတးပတဲ္ ္မးအတ န စီ္ ာႏိုမနး၏ 
ႈ္ ငး္အနႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏ္ို ူ္္မး (endline beneficiaries) ာႏိုင ထညနံ္တ နးပဲဝ နေျပမ္ႏိုငေစျျ နးႈမးျ  နံ 
ႈမမဂအနႈစီႈစဥန္္မးႈမး ပႏိုင္ ႏိုငောမ နး္တမနစတမ ေ္း္တစဲီစဥနာႏိုင န္မနႈေထမာနႈာူ ျပ်ာႏိုင န္ညနျ စန္ညနံႈျပ နသ 
ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ူ္္မးာႏိုငလညနး ာႏိုငခနအႏိုင နာငႏိုခနာ္ ပဲဝ နလငပနေ္မ န္ျျ နးဟူ္ညနံ စႏိုအန္ ာၵႈမးျ ညနံ္ႈ ာႏိုင 
္ င္ံရႏိုေစ္ညန ျ စန္ ညန္သည္။  

ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏ္ို ူ္ ္မးႈမး mobile money ဝမနေ္မ န္ ႈ္ ႏိုင န္ မ ္အ နးႈျ္ာနႈလာန္ ္မး ပႏိုင္ ႏိုင္ ာန္ တခန 
ေပးပႏိုငုာႏိုင န္ မနာငံရ န ံ ႈ္ ငးျပ်လႏိုင္ ညနံ ဝမနေ္မ န္ ႈာႏိုင ေ္တးျ္ခနာႏိုင နျတ နံ ္ငံရႏိုေစ္မန -  ႈမမဂအနအတ န e-payments 
ျ  နံေ္မ န္တာန္ညနံ ႈစီႈစဥန္္မးေ္း္တဲ္ မအတ န ႈ္ ငးျပ်ာႏိုင န္ညနံ ႈ္္်ႏိုး္္်ႏိုးေ္မ ဝမနေ္မ န္ႈထငအနာငမန္္မးာငံရ နံ 
စပနလ္ဥနးုးျပဳ၍ ္ႏို္ငံရႏို္္ညနံ ႈေောမ နးႈ္မ္္မးာႏိုင ျပညနံျပညနံစ ငစ င ္အ နးႈျ္ာနႈလာန ေပးထမးာႏိုင န္မန (ဥပ္မ - 
OTC ေပးပႏိုငုေ တ္ ္မး္ညန ၁၄ ္ာနႈအတ နး ထငအနခူ္မန လႏိုငႈပနေောမ နး) ျ စနျပီး ႈ္ ငးျပ်လႏိုင္ညန ံ
ဝမနေ္မ န္ႈႈ္္်ႏိုးႈစမးာႏိုင ာႏိုငခနအႏိုင န ေ္တးျ္ခန ာႏိုင နျတ နံ င္ံရႏိုေစ္မန ျ စန္ညန္သည္။  

ေစမ နံောညနံစစနေ္းႈာျဲ အန္ ႈာငံရ နံ ္ော္မပနျ္ာနေျ ္ငံရ နး္ႈ္ ႏိုငန န္ မ လငပန မနးစဥန္ ္မး (monitoring and 
grievance redressal processes) ပႏိုင္ ႏိုငအႏိုငးအာနလမေစ္မန - HelpAge ႈေမျ  နံ လငပန မနးႈစီႈစဥန၏ 
စတ္ နးေ္မ န္ႈႈေမႈထမးာႏိုင ပႏိုင္ ႏိုငေလလံမ္ႏ္ို ငံရႏိုာႏိုင န္ မန ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ ူဘႏိုငးဘတမး္္မးျ  နံ အႏိုငာန႐ႏိုငာနထႏိုေအတး္ႈ 
ပဲဝ န္ ညနံ ္ီးျျမးလတအနလပနေ္မ စမ္ နးစစနေ္း္ႈ္္မး (independent audits) ာဲံ္ႏိုငုေ္မ 
မညနးစမစန္္မးာႏိုင ေ္မ န္တာန္ တမး္မန ထညနံ္တ နးစဥနးစမး္ နံပဲ္ညန္သည္။ 

လူ္ ႈဝမနထ္နးဥးီစးီဌမမ၏ စတ္ နးေ္မ န္ ညန ျ္ငံရ နံအ နာႏိုင နေ္း - ECT စ္နး္ပနစီ္ ာႏိုမနး္ညန ႈစႏိုငး္ ဝမနေ္မ န္ႈ 
လငပန မနး္္မး၏ ျပ နပ္ငံရ ္ီးျျမးစ္နးေ္မ န္ တာန္ ညနံ စီ္ ာႏိုမနးျ စနေ္မေောမ နံ ႈာခနုးျပဳ၍ 
လူ္ႈဝမနထ္နးဦးစီးဌမမ္ညန ႈမမဂအနအတ န e-payments မညနးလ္နး ႈ္ ငးျပ်္မန္  ငးျ အနလမျဲံပဲာ HelpAge 
ႈေမျ  န ံ လူ္ႈဝမနထ္နးဦးစီးဌမမ ဝမနထ္နး္္မးႈမး ေမျပညနေအမန႐ ငးျ္်ပနႈ္ နံသ အငႏို နးေ ္္ားီ/ျပညနမခန 
ႈ္ နံသ ္ပနာတာန/ော္း္တမ ႈ္ နံ ႈ္းီ္ီး၌ ္ နအမနး္္မးပ ံပႏိုငးေပးျျ နးသ လငပန မနးလ္နးညႊမန္္မး ေ္း
ေ္း္တေဲပးျျ နးသ mobile money operators ္္မးျ  နံ ေ္တးောတးညငံရႏိုာႏိုႈ နး္မအတ န လူ္ႈဝမနထ္နးဥးီစီးဌမမႈမး 
ပ ံပႏိုငးာညူီေပးျျ နး ာငံရ နံ ေစမ နံောညနံစစနေ္းႈာဲျ အန္ႈ စမစန္္မးသ ္ော္မပနျ္ာနေျ ္ငံရ နး္ႈ္ ႏိုင န္မ စမစန္္မး 
ထႏိုေ္မာနစတမ  မနအီးာႏိုင နေ္းပ ပံႏိုငးေပးျျ နး စ္ညနအႏိုငုာႏိုင ာညူီပ ံပႏိုငးေပး္တမး္္ညန ျ စန္ ညန္သည္။  

္ငေအ္မ္္မး ပႏိုင္ ႏိုငေ္မ န္ တာန္ တမး္မန - ECT ေပးပႏိုငု္ႈာငံရ နံ manual ေပးပႏိုငု္ႈ မညနးလ္နးအႏိုငုာႏိုင ာႏိုႈ နးခငံရဥနာမ 
ာငမနာ္စ္ႏိုအန ္ာန္မႈာ္်ႏိုး္ငံရႏို္ႈ္ ႏိုင န္မ ေလလံမျ္ာန (a cost-efficiency analysis) ျပ်လငပနာႏိုင နပဲာ 
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လူ္ႈဝမနထ္နးဦးစီးဌမမ ာငံရ နံအာတ ႈျျမးေ္မ ္ာန္ ႏိုင န္မ ႈ တးဲႈစညနး္္မးႈအတာနပဲ ႈ္ ငးဝ န္ ညန ံ
္အ နးႈျ္ာနႈလာနာႏိုင ္ င္ံရႏိုာႏိုင န္ ညနျ စန္ ညန္သည္။  

 

လူ္ ႈဝမနထ္နးဥးီစးီဌမမႈေမျ  နံ ေ္မ န္ တာန္  နံ္ညန္ ္မး 

e-payments စမစန္ ႏိုငု ေျပမ နးလႈဲ္ ငးျပ်ျျ နးာႏိုင ာမလလအန္ ငံရ ာမလ္ငံရညန္ ညန္ ငံရမနးျ္ာနႈျ စန 
စဥနးစမး္ နံပဲ္ညန -  ေ္အႏိုငာမလႈအတ နး လူ္ႈဝမနထ္နးဦးစီးဌမမႈေမျ  နံ စတ္ နးေ္မ န္ညနအညနေ္မာန ျျ နးသ 
ေ တေေားေထမာနပ ံ္ႈ လငပန မနးႈစႈီစဥန္ ္မးာႏိုင အႏိုငးျ္ဲးျျ နးာငံရ နံ ဦးစီးဌမမႈအတ နး္ငံရ စမစန္္မး 
ပႏိုင္ႏိုငႈမးောမ နးလမေႈမ န ေ္မ န္ တာနျျ နး စ္ညနအႏိုငုာႏိုင ႈ္ နဦးစမးေပး္ နံပဲ္ညန္သည္။ ေ္ င္ံရညနအတ န e-
payments ေစ္းာတာန ႈမမဂအနအတ န ပႏိုင္ႏိုငအႏိုငးအာနလမ္ညနံႈေမႈထမးသ ျ္မန္မအစနာႏိုင န  လ ငးအတ န 
ဘ႑မေ္း္ႏိုငန န္မပဲဝ န္ႈ (financial inclusion) ပႏိုင္ႏိုငအႏိုငးအာနလမျျ နး အႏိုငုာငံရ နံႈအ ူ လူ္ႈဝမနထ္နးဥးီစီးဌမမ 
ႈေမျ  န ံe-payments စမစနာႏိုင ႈေ္ႈျ္မ ေျပမ နးလႈဲ္ ငးျပ်္တမးာႏိုင န္ညန ျ စန္ ညန္သည္။  

ႈောမ နႈထညနေ မန္ႈ္ ႏိုင န္ မ လငပန မနးစဥန္ ္မး ႈမးောမ နးေႈမ န ျပ်လငပနျျ နးသ စတ္ နးေ္မ န္ ညန 
အညနေ္မာနျျ နး ာငံရ န ံလငပန မနးႈစႈီစဥနအႏိုငးျ္းဲ္ႈ္ ္မးာႏိုင ္ဟမဗ္်ဴာ္ လငပနေ္မ နျျ နး - e-payments စမစနာႏိုင 
ႈ္ ငးျပ်္မနႈအတာန ္အ နးႈျ္ာနႈလာနစီ္ ျမနုျတဲ ႈ္စမစန (management information systems)သ  
္ော္မပနျ္ာန္္မး ေျ ္ငံရ နးေ္မ န္တာနေပး္ညနံ လ္နးေောမ နး္္မး (grievance redressal channels) ာငံရ နံ 
ထႏိုေ္မာန္ ညနံ ေစမ နံောညနံစစနေ္းထႏိုမနး္ႏို္နး္ႈ ာငံရ နံ ႈာဲျ အန္ မနးစစန္ႈ (monitoring and evaluation 
(M&E)) စ္ညနံ ္ာနစပနလ္ာန္ငံရႏိုေ္မ လငပန မနးစဥန္္မး ာႏိုင ႈမးောမ နးေႈမ န ေ္မ န္ တာန္မန လႏိုငပဲ္ညန္သည္။ 
လူ္ႈဝမနထ္နး ဦးစီးဌမမႈေမျ  နံ စတ္ နးေ္မ န္ညန လႏိုငႈပနျ္ာန ္ႏိုင န္မ ္မနးစစန္ႈ (capacity needs 
assessment) အစနျင ောမာနခူ္  နံျပီးသ e-payments ာႏိုင စအ နႈ္ ငးျပ်္မနႈအတာန 
ာငမနာ္စ္ႏိုအနအတာနျ္ာနထမး္ညနံ လငပန မနးလညနပအန္ ႈ ႈစီႈစဥန (costed operational plan) 
အစနျငာႏိုငလညနး ေ္း္တဲ္ တမး္ နံပဲ္ညန္သည္။ ႈောမ နး္ ငးျ စနာႏိုင န္ ညန င္ံရမ e-payments မညနးလ္နးာႏိုင ျ္ႏို်းေပပၚ 
္ပနာတာန္္မးအတ န စအ န္ နံျပီး ္ာန္ မ္ႈသ ထႏိုေ္မာန္ႈ ႈေမႈထမး္္မးာႏိုင အႏိုင နးအမာႏိုင န္ညနံ M & E 
စမစန္္မးာႏိုင လညနး ႈမးောမ နးစတမ ထညနံ္တ နးေ္မ န္တာန္ တမး္ နံပဲ္ညန္သည္။  

Service  provider အစနျင္ ာ ပဲဝ နျပးီ manual ာငံရ န ံ e-payments ေ္မခငံရာနထမး္ညနံ ‘mixed model’ ပ ငစ  ျ 
ျ  နံ ေ္မ န္ တာန္ တမး္ နံ္ညန -  ျ္မန္မာႏိုင န  ၏ ာတျဲပမးစ ငလ နလင္ံရ ညနံ ႈေမႈထမးႈ္ e-payment 
မညနးစမစန္္မး္ငံရမ အစနျငအညနးေ္မ ေျ င္ံရ နးမညနး ျ စနာႏိုင န တခန္မ ္္ငံရႏိုပဲ္သည္။ ျ္မန္မာႏိုင န  ႈေမႈထမးႈ္ e-
payments ္ညန ျ္ႏို်းေပပၚမခနေျ္္္မးအတ န ပႏိုင္ ႏိုင ျ စနာႏိုင န တခန္မ္ငံရႏိုျပီးသ ေဝးလ ေျဲ န္ ီေ္မ ော္းလာနေ ္္္မး 
ႈအတာန္ ူmanual ေပးပႏိုငု္ႈ္္မးာ္မ ပႏိုင္ႏိုင္ နံေအမနာႏိုင နပဲ္ညန္သည္။  ငမနးာတမနခာနာငံရ နံ ေ တထငအနာငႏိုခနစမးလငံရခန္ ႏိုင န 
(pay agents) ျ မနုာ္ာနလႊ္နးျျ ်္ႈ ာ္ခနျပမနုေစ္မန ာငံရ နံ ေ တလ ာနျ ္ခူ္ညနံ္ူ္္မး္ငံရ ္ႏို္ႏိုအႏိုငုႈအတာန 
ႈ္ နေျပ္ ငး ဝမနေ္မ န္ႈာႏိုငေ္တးျ္ခနာႏိုင နေစ္မနအႏိုငုႈအတာန လူ္ႈဝမနထ္နးဦးစီးဌမမႈေမျ  နံ service provider 
အစနျငထာန္ာျ  နံ စမျ္်ပနျ္်ပန္ႏိုငာမ ေ္မ န္တာန္တမး္ နံပဲ္ညန္သည္။ 



   

 

HelpAge Briefing ECT 

ေ္တးျ္ခနာႏိုင နျတ နံ္ငံရႏိုျပးီသ ခငံရဥနျပႏ်ို န္ ႈာႏိုင အတမနးႈမးေပးေ္မ မညနးလ္နးာႏိုင ာ္ နံ္ ငး္တမး္မန - ဘ႑မေ္း္ႏိုင န္မ 
ပဲဝ နာႏိုင န္ႈ (financial inclusion) အႏိုငးအာနလမ္ညနံႈျဲအတ န လူ္ႈာမာတခနေစမ နံေ္ငံရမာန္ႈႈစႈီစဥန္္မး၌ e-
payments ာ္ နံ္ ငးျျ နးာႏိုင အတမနးႈမးေပးလမာႏိုင န္ညနျ စန္ ညန္သည္။ ႈောမ နး္ ငးျ စန္  နံ္ညနံ ႈေမႈထမးႈ္ 
လူ္ႈာမာတခနေစမ နံေ္ငံရမာနေ္း ႈစီႈစဥနအတ န ႈာ္် းဝ န္ ညနံ ေ တလာနျ ္ ခူ္ ႈူမးလ ငး္ညန ေ တစမ္ နး 
ႈောမ နံ (ဘဏနေ တစမ္ နးႈောမ နံသ e-wallet ္ႏိုငု္ဟငအန ႈျျမးေ္မ transaction account) အစနျငာႏိုင 
ပႏိုင န္ႏိုင နထမးျပီး ထႏိုင္ငံရ အ္ နံ ႈစႏိုငး္၏ ေထမာနပ ံေ တာႏိုင လာနျ ္ ခာူႏိုင န္္ညန ျ စနပဲ္ညန္သည္။ ဤမညနးႈမးျ  နံ 
္ႏိုငပဲာ လူ္ ူာမာတခနေစမ နံေ္ငံရမာန္ႈႈ္ ေ တလ ာနျ ္ခူ္ညနံ္ူ္္မးႈေမျ  နံ 
္ႏို္ႏိုအႏိုငုေ္တးျ္ခနလႏိုင္ညနံ ေ တေပးပႏိုငု ္ညန ံservice provider ာငံရ န ံႈ္ ငးျပ်လငႏို္ညနံ ဝမနေ္မ န္ႈ (product) အႏိုငုာႏိုင 
လတအနလပနစတမ ေ္တးျ္ခနာႏိုင န္ညန ျ စနျပးီသ ႈစႏိုငး္္ညန ၎အႏိုငုေ္တးျ္ခန္ညနံ ႈောမ နံ္္မး္ႏိုငု e-payments 
္္မးာႏိုင ေပးပႏိုငု္္ညနျ စန္ညန္သည္။ ႈ္ ငး္အန ေ တလာနျ ္ခူ္ညနံ္ူ္္မးထ ္ ႏိုငု ေထမာနပ ံေ တ 
ႈျပညနံႈဝ ေ္မာန္ ငံရႏိုေစေ္းႈအတာန ာ္္ နံ္ညနံ ေပးပႏိုငု္ႈ ဝမနေ္မ နျ္္မးသ 
ႈောမ နႈထညနေ မန္ညနံ ေပးပႏိုငု္ႈစမစနပ ငစ ္္မးာငံရ န ံစပနလ္ဥနးုးျပဳ၍ ႈစႏိုငး္္ညန ႈ္ီး္ီးေ္မ service providers 
္္မးျ  နံ ေ္တးောတးညငံရႏိုာႏိုႈ နး္တမး္္ညန ျ စန္ ညန္သည္။  ဤ္ႏိုငု ျ စနျဲံပဲာ service provider ္္မးႈမး 
ႏ္္ို ႏိုဝမနေ္မ န္ ႈာႏိုင ႈ္ ငးျပ်္မန စမ္ နး္တ နး္ ူ ပႏိုင္ ႏိုင္ င္ံရႏိုာႏိုင နေ္း ႈျ္ နးျ္ နး ခငံရဥနျပႏို် နေစာႏိုင န္ညနျ စနျပီးသ ္ႏို္ႏိုအႏိုငု၏ 

‘e-products’ ္္မး္ငံရ ပႏိုင္ ႏိုငောမ နး္တမန္ ညနံ လႊ္နးျျ ်္ႈာငံရ နံ လငပနေ္မ နျ္ာန္္မး ေပးာႏိုင နေစေ္းႈအတာန 
္မနး္စနအထီတ န္ႈာႏိုငလညနး အတမနးႈမးေပးာႏိုင န္ညန ျ စန္ညန္သည္။ ္ႏိုငုေ္မနလညနး ဤမညနးလ္နး္္်ႏိုးာႏိုင 
ႈ္ ငးျပ်ာႏိုင န္မန္ငံရမ ဥပေ စညနး္္ဥနးပႏိုင နးာႏိုင ထႏိုေ္မာနစတမ ႈ္ာနဝ နေႈမ န ျပ်လငပနျျ နးသ 
လူ္ႈဝမနထ္နးဦးစီးဌမမ၏ ႈအတ နးပႏိုင နးစမစန္္မးာႏိုင ႈမးောမ နးေႈမ န  ျပ်လငပနျျ နးာငံရ န ံ
လူ္ႈာမာတခနေစမ နံေ္ငံရမာန္ႈ ႈာ္်ႏိုးျ စမးျတ နံ္ငံရႏို္ူ္္မး၏ အႏိုငးအာန္ ႈႈေမႈထမး အႏိုငုာႏိုင စဥန္ာန္ျပအန 
ေစမ နံောညနံေလံလမျျ နးာငံရ နံ ႈာဲျ အန္ မနးစစနျျ နးအႏိုငုာႏိုင ေ္မ န္တာန္တမး္မန လႏိုငႈပနလႏို္နံ္ညန ျ စနပဲ္ညန္သည္။  
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