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Source: Statista Global Consumer Survey

Cryptocurrency ဆုိတာဘာလဲ

Cryptocurrency ဆုိတာကေတာ ့ Blockchain ဆုိတဲန့ည်းပညာေပ�မှာအေြခခံထားတဲ ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်
ေငေွ�ကးတစ်မျ�ိးပဲြဖစ်ပါတယ်။ Cryptocoin အမျ�ိးအစားေတကွေတာ ့ Bitcoin, Ethereum, Tether,

Binance Coin, Cardano, Dogecoin စသြဖင့်အမျ�ိးအစားေပါင်း (၄၀၀၀) ေကျာ်�ိှ�ပီး Bitcoin ကေတာ့
လက်�ိှေဈးကွက်တနဖုိ်းအများဆုံး Coin တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ 

Bitcoin က 2009 မှာစတင်ေပ�ေပါက်လာ�ပီး ပထမဆုံးေသာ Cryptocoin လည်းြဖစ်ပါတယ်။ Bitcoin

ဆုိတဲ ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ေငေွ�ကးကုိ�ှာဖိ�အတက်ွ blockchain ဆုိတဲန့ည်းပညာ�ှင့် တက်ွချက်ရတာြဖစ်ပါ
တယ်။ လအူများစုကေတာ ့အနွလိ်င်ုးမှတစ်ဆင့် စေတာ�ှ့ယ်ယာများဝယ်ယူရန ် ၊ရင်း�ှးီြမ�ပ်�ှမံ�များ
ြပ�လပ်ုရန၊်အြခားေသာဝနေ်ဆာင်မ�များ�ှင့်သာမနထု်တ်ကုန၊်ကုနပ်စ�ည်းများဝယ်ယူရန်
Cryptocurrency ကုိအသုံးြပ��ကပါတယ်။

တရားဝင်ခွင့်ြပ�ထားမ��ိှ၊ မ�ိှ�ှင့်  အသုံးအများဆုံး�ုိင်ငံများ

Cryptocurrency ကုိ ဥေရာပသမဂ�၊ G7 ၊ အေ�ှ��ှင့်အလယ်ပုိင်းအာဖရိက ၊ေတာင်အာဖရိက ၊
ေြမာက်အေမရိက ၊  အလယ်ပုိင်းအေမရိက ၊ ကာရစ်ဘီယံ ၊ အလယ်ပုိင်းအာ�ှ ၊ အေ�ှ�အာ�ှ၊
အလယ်ပုိင်း ဥေရာပ ၊  ေြမာက်ဥေရာပဘက်ေတမှွာေတာ ့တရားဝင်ခွင့်ြပ�ထားပါတယ်။    

Source: Canva
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အာဆီယံထဲမှာမှ ဖိလစ်ပုိင်ကေတာ ့ Cryptocurrency သုံးစဲွမ�တင်ွကျယ်တဲ�့ိင်ုငံတစ်�ိင်ုငံြဖစ်ပါတယ်။
အာဆီယံမှာတင်မကဘဲ ကမ�ာနဲအ့ဝှမ်း�ကည့်မယ်ဆုိရင်လည်း ဖိလစ်ပုိင်ဟာ ကမ�ာေပ�မှာ 
 Cryptoသုံးစဲွမ� တတိယအများဆုံး�ိင်ုငံတစ်�ိုင််ငံြဖစ်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပုိင်�ိင်ုငံရဲ�ဗဟိဘုဏ် Bangko

Sentralng Pilipinas (BSP)ကလည်း Virtual currency အသုံးြပ�မ�ကုိ တရားဝင်ခွင့်ြပ�ေပးထားပါ
တယ်။

Cryptocurrency အသုံးြပ�မ� �ှင့် အာဆီယံ�ုိင်ငံများ
 

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ှင့်နးီစပ်တဲ ့အာဆီယံ�ိင်ုငံေတမှွာဆုိရင်ေတာ ့မေလး�ှား၊ ဖိလစ်ပုိင်၊ စင်ကာပူ �ှင့် ထုိင်း
တိ� မှာ တရားဝင်သတ်မှတ်ခွင့်ြပ�ထားပါတယ်။ ကျန�ိှ်တဲ�့ိင်ုငံေတမှွာေတာ ့ေရာင်းဝယ်ေဖာက်ကားမ�၊
ကုနသွ်ယ်မ�ြပ�ြခင်း�ှင့် စုေဆာင်းြခင်းတိ� ကုိ တရားဝင်တယ်လိ�သတ်မှတ်ထားေပမယ့် ကုနပ်စ�ည်း
ဝယ်ယူရာမှာ ေငေွပးေချြခင်းအြဖစ်အသုံးြပ�တာနဲ ့ ဘဏ်လပ်ုငနး်ပုိင်းမှာအသုံးြပ�ြခင်းကုိ တရားမ
ဝင်ေ�ကာင်း ထုတ်ြပနေ်�ကညာထားပါတယ်။

ြပည်ပ�ိင်ုငံေတမှွာ အလပ်ုလပ်ုကုိင်ေနတဲ ့ ဖိလစ်ပုိင်ေရ� �ေြပာင်းလပ်ုသားေတကွ crypto ကုိအသုံးြပ�
�ပီးေတာ ့ြပည်ပကေနြပည်တင်ွးသိ�  ေငလွ�ဲေြပာင်းမ�ေတကုိွ အများဆုံးနဲ ့ blockchain နည်းပညာကုိ

Source: CLSA Asia-Pacific Markets, BSP, Business Processing Association of the Philippines (BPAP)

ေြမာက်အာဖရိက၊ အေနာက်အာဖရိက၊ ဘုိလီးဗီးယား၊ နေီပါ �ှင့် အချ�ိေသာအာ�ှ�ိင်ုငံေတမှွာေတာ့
တရားမဝင်ေ�ကာင်း ထုတ်ြပနသ်တ်မှတ်ထားပါတယ်။ လက်�ိှမှာ Cryptocurrency အသုံးအများဆုံး
�ိင်ုငံေတကွေတာ ့ �ိင်ုဂျးီရီးယား၊ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပုိင်၊ တရူကီ၊ ပီ�ူး၊ ဆွစ်ဇာလန၊် အ��ယိ၊
တ�ုတ်၊ အေမရိကန၊် ဂျာမန ီ�ှင့် ဂျပနတိ်� ပဲြဖစ်ပါတယ်။
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အေ�ှ�ေတာင်အာ�ှ�ိင်ုငံေတထဲွမှာ အေစာဆုံးအသုံးြပ�တဲ�့ိင်ုငံတစ်�ိင်ုငံြဖစ်ပါတယ်။ BSP ကေန
ယုံ�ကည်စိတ်ချရတဲ ့ ပလက်ေဖာင်းေတလွပ်ုေပး�ပီး အတိင်ုးအတာတစ်ခုအထိ ေထာက်ပ့ံေပးေနတဲ့
အတက်ွ ဖိလစ်ပုိင်�ိင်ုငံရဲ�ေကျးလက်ဘဏ်လပ်ုငနး်ေတကွအစ Gaming rewards၊ Bitcoin(BTC)၊
Automated Teller Machine (ATM) အဆုံး စသြဖင့် ကွနယ်က်ေတဟွာ ယုံ�ကည်စိတ်ချရတဲအ့တက်ွ 

ဖိလစ်ပုိင်�ိင်ုငံရဲ� Cryptocurrency က�ဟာပုိမုိတိးုတက် လာတာြဖစ်ပါတယ်။ 

လက်�ိှြမနမ်ာ�ုိင်ငံ�ှင့် Crypto အသုံးြပ�မ� အေြခအေန

အခုလက်�ိှြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှာ Cryptocurrency နဲ ့ ပတ်သတ်�ပီး ဘယ်ေလာက်အေနအထားထိလသိူများ
ေနလဲ၊ ဥပေဒေ�ကာင်းအရေရာ ဘယ်လိမုျ�ိးတားြမစ်ချက်ေတ ွ ထုတ်ြပနထ်ားလဲဆုိတာေတကုိွ
ေလလ့ာ�ကည့်မယ်ဆုိရင် Cryptocurrency ဆုိတဲဒီ့ဂျစ်တယ်ေငေွ�ကးဆုိတာကုိ လက်�ိှအချနိထိ်
ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသားေတ�ွကားထဲမှာ တင်ွတင်ွကျယ်ကျယ်အသုံးြပ�တာမျ�ိးေတ ွ မ�ိှေသးတဲအ့ြပင် ဗဟို
ဘဏ်အေနနဲလ့ည်း တရားဝင်အသုံးြပ�ခွင့်ေပးထားတာမျ�ိးမ�ိှေသးပါဘူး။ ဗဟိဘုဏ်အေနနဲ ့
Cryptocurrency သုံးစဲွမ�နဲပ့တ်သတ်�ပီး သတိေပးအေ�ကာင်း�ကားစာ �ှစ်ေစာင်ထုတ်ြပနခ့ဲ်ဖူးပါတယ်။

၂၀၁၉ ေမလ ၃ ရက်ေနမှ့ာထုတ်ြပနတဲ် ့ ပထမအ�ကိမ်သတိေပးစာမှာေတာ ့ ဝယ်ယူေရာင်းချခွင့်
တားြမစ်မယ့် Cryptocurrency အမျ�ိးအစားကုိတိတိကျကျမထုတ်ြပနခ့ဲ်ပဲ သတိေပးြခင်းသေဘာမျ�ိး
သာ သက်ေရာက်ခ့ဲပါတယ်။ တစ်�ှစ်�ကာ�ပီးေနာက် ေမလ ၁၅ ရက်ေနမှ့ာထုတ်ြပနတဲ် ့ အသိေပး
ေ�ကညာချက်မှာေတာ ့ Cryptocurrency ဝယ်ယူေရာင်းချမ�များကုိကန ့သ်တ်လာ�ပီး စည်းကမ်းချ�ိး
ေဖာက်သူများကုိ ဉပေဒအရအေရးယူမယ်လိ�  ထုတ်ြပနခ့ဲ်ေသာ်လည်း ကျခံမယ့်ြပစ်ဒဏ်အမျ�ိးအစား
နဲ ့ သတ်မှတ်ချက်များကုိေတာ ့တိတိကျကျေ�ကညာခ့ဲြခင်း မ�ိှခ့ဲပါဘူး။ 

မူတညေ်နေသာ အေ�ကာင်းအရင်းများ

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံေတာ်ဗဟိဘုဏ်ကေန Cryptocurrency အသုံးြပ�မ�ကုိ တရားဥပေဒအရခွင့်ြပ�ေပးမ�ေတ�ိှွ
လာရင် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှာ crypto အသုံးြပ�သူ၊ ရင်း�ှးီြမ��ပ်�ှသူံေတ ွ များလာ�ိင်ုေချ�ိှသလားဆုိတာကုိ
စ�်းစား�ကည့်ရေအာင်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံဟာ အေ�ှ�ေတာင်အာ�ှ�ိင်ုငံေတနွဲ�ှ့�ိင်းယှ�်မယ်ဆုိရင် အခု
အချနိထိ်ကုိ ဖ�ံ��ဖိ�းမ�နမ့်ိကျတဲ ့�ိင်ုငံငယ်တစ်�ိင်ုငံလိ� ေြပာရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။

ဒါအ့ြပင်ြမနမ်ာ�ိင်ုငံဟာ ေဒသတင်ွး�ိင်ုငံေတနွဲယှ့�်ရင် လတူနး်စာအလ�ာ၊ အဆင့် ကွာဟချက်များေန
ပါေသးတယ်။ လဉီူးေရအများစုဟာ နည်းပညာနဲရ့င်း�ှးီထိေတ�ဖိ�  မလယ်ွကူ�ိင်ုတဲ ့
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အဆုိးထဲက အေကာင်း

အဆုိးထဲကအေကာင်းဆုိတဲ ့ အချက်တစ်ခုကေတာ ့ လက်�ိှြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှာြဖစ်ေပ�ေနတဲ ့ �ိင်ုငံေရးမ
တည်�ငိမ်မ�ပါပဲ။ လက်�ိှြမနမ်ာ�ိင်ုငံကုိ စစ်အာဏာသိမ်းယူထားတဲအ့ေပ�မှာ ေနာက်ဆက်တွဲြပသာနာ
အေနနဲ ့ ဘဏ်ေတအွေပ�မှာ ယုံ�ကည်မ�နည်းပါးလာေနပါတယ်။ ဒါအ့ြပင် 2021 ခု�ှစ် ဂျ�လိင်ုလ 
၂ ရက်ေနမှ့ာ National Unity Government (NUG) အေနနဲ ့ Tether (USDT) ,Binance (BUSD) စတဲ့
Cryptocurrency ကုိ အသုံးြပ��ပီးေငေွ�ကးလ�ဒါနး်�ိင်ုေ�ကာင်း ေ�ကညာချက်ထုတ်ြပနခ့ဲ်တာေ�ကာင့် 

Source: National Unity Government of Myanmar Facebook Page

အေြခခံလတူနး်စားေတမွျားပါတယ်။ တစ်ေနဝ့မ်းစာအတက်ွ တစ်ေန ့�လ�ပ်�ှားရတဲ ့ အေြခခံ
လတူနး်စားေတအွေနနဲ ့ အြခားေသာအရာေတအွေပ�မှာ စိတ်ဝင်စားမ�ထား�ိင်ုမှာမဟတ်ုပါဘူး။
�ိင်ုငံသားေတရဲွ� လေူနမ�အဆင့်အတနး် ြမင့်မားလာြခင်းဟာလည်း Crypto က့ဲသိ�  Digital Currency

အသုံးြပ�မ�တင်ွကျယ်လာြခင်းအပ�မှာ သွယ်ဝုိက်ေသာနည်းအားြဖင့် မူတည်ေနပါတယ်။

Cryptocurrency ဆုိတာနည်းပညာေပ�မှာ အေြခခံထားတာြဖစ်တဲအ့တက်ွ အသုံးြပ�မယ့်သူအေနနဲ ့
နည်းပညာနဲပ့တ်သတ်တဲ ့အေြခခံဗဟသုုတကုိ လယ်ွလယ်ွကူကူေလလ့ာ�ိင်ု�ပီး တတ်ေြမာက်�ိင်ုဖိ�
ဆုိတဲအ့ချက်ကလည်း အေရး�ကီးပါတယ်။ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံဟာ တိးုတက်�ပီးအဆင့်ြမင့်မားလာတဲ ့နည်း
ပညာမှနသ်မ�ကုိ အြခား�ိင်ုငံေတထွက်စာရင် အသုံးြပ�မ�က ေနာက်ကျကျနေ်နခ့ဲတယ်ဆုိတာ
ထင်�ှားပါတယ်။  ြမင်သာတဲဥ့ပမာတစ်ခုကုိ ေြပာရမယ်ဆုိရင် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှာ မုိဘုိင်းဖုနး်ေတ ွစတင်
ေခတ်စားလာတဲအ့ချနိက်ာလကေန ယခုလတူနး်စားအလ�ာစုံမှာ မုိဘုိင်းဖုနး်နဲမ့ရင်း�ှးီသူမ�ိှေလာက်
တဲအ့ေြခအေနတစ်ခုထိြဖစ်လာဖိ�  အချနိမ်ျားစွာ�ကာခ့ဲပါတယ်။  Cryptocurrency အသုံးြပ�မ�
တင်ွကျယ်လာြခင်းဆုိတာလည်း ထုိနည်းလည်းေကာင်းပါပဲ။
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ေနာက်ပုိင်းကာလေတမှွာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ေငေွ�ကးများအသုံးြပ�မ� ြပနလ်ည်တင်ွကျယ်လာမယ်လိ�
ခန ့မှ်နး်ချက်ေတလွည်း �ိှေနခ့ဲပါတယ်။ ဗဟိခုျ�ပ်ကုိင်မ�မ�ိှတဲ ့Cryptocurrency ဆုိတာကုိလအူများက
စိတ်ဝင်စားလာတဲအ့ေလျာက် ဆုိ�ှယ်မီဒီယာ စာမျက်�ှာေတေွပ�မှာ Cryptocurrency ဆုိတာက ေနရာ
ယူလာ�ကပါတယ်။ ဆုိ�ှယ်မီဒီယာကုိအသုံးြပ�သူေတဟွာ အခုဆုိရင် Cryptocurrency နဲ ့ 
စိမ်းမေနေတာပဲ့ သတိြပ�မိ�ပီး စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ ့ စတင်ေလလ့ာေန�ကပါတယ်။ ဒါေတဟွာ 
ေနာင်အနာဂတ်ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှာ Cryptocurrency ကုိ အသုံးြပ�တင်ွကျယ်မ�၊ စိတ်ပါဝင်စားမ� စတာေတွ
ကုိ မူတည်ေနတဲအ့ေ�ကာင်းအရာေတပဲွြဖစ်ပါတယ်။ 

ေနာက်ဆက်တဲွ အကျ�ိးသက်ေရာက်မ�များ

Cryptocurrency ဆုိတာ အစုိးရပုိင်ဗဟိဘုဏ်ေတကွ ြဖန ့ခ်ျထုီတ်ေဝထားတဲ ့ Fiat Money များမဟတ်ု
တာေ�ကာင့် သက်ဆုိင်ရာအာဏာပုိင်များရဲ� ထိနး်ချ�ပ်ြခင်းကေန (အြပည့်အဝ မဟတ်ုသည့်တိင်ု)

ကင်းလတ်ွလိ�  ကုိယ့်မှာ�ိှတဲေ့ငေွ�ကးေတကုိွ အစုိးရကေနဝင်ေရာက်ထိနး်ချ�ပ်�ိင်ုမ� နည်းပါးတဲ့
အတက်ွ ပုဂ�ိ�လ်ေရးဆုိင်ရာ လံြုခံ�ေရးအချက်အလက်များကျ�ိးေပါက်မ� အ��ရာယ်ေတကုိွ ကာကွယ်
�ိင်ုမ�စွမ်းရည်ြမင့်မားတယ်လိ�  က�မ်းကျင်သူေတကွဆုိထားပါတယ်။ ဒါေပမယ့် မသမာသူေတအွေန
နဲလ့ည်း ဒီလိအုချက်ေတကုိွအခွင့်ေကာင်းယူ�ပီး ေငမွည်းကုိေငြွဖ�ေြပာင်းဖိ�အတက်ွ �ကိ�းပမ်းမ�ေတ၊ွ
ေငေွ�ကးခဝါချမ�ေတ ွြပ�လပ်ုလာ�ိင်ုပါတယ်။

စီးပွားေရးလပ်ုငနး်ေတ ွ တစ်ခု�ှင့်တစ်ခု�ကား Blockchain ကုိအေြခခံတဲ ့ Cryptocurrency Transfer

ေတမှွာ ေငေွ�ကးလ�ဲေြပာင်းမ�ေတကုိွ ြပင်ပကေနေထာက်လှမ်းဖိ�  ခက်ခဲတာေ�ကာင့် လံြုခံ�မ��ိှတယ်လိ�
လည်း သတ်မှတ်ထား�ကပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်းဒီအေြခအေနကုိ အခွင့်ေကာင်းယူ�ပီ �ိင်ုငံေတာ်
ကေန ေပးေဆာင်ဖိ� ချမှတ်ထားတဲ ့ အခွနေ်ငေွတကုိွေပးေဆာင်ဖိ�  ေ�ှာင်လ�ဲမ�များလည်း�ိှလာ�ိင်ုတာ
ေ�ကာင့် အစုိးရအေနနဲ ့ တိကျေသချာတဲ ့ဉပေဒမူဝါဒများကုိ ချမှတ်ထားရနလိ်အုပ်ပါတယ်။

�ိင်ုငံရပ်ြခားေဒသေတကုိွ ေငေွ�ကးလ�ဲေြပာင်းတဲေ့နရာမှာ BTC၊ Ethereum (ETH)၊ USDT တိ� ကုိ
Cryptocoin များအြဖစ်လဲလှယ်�ပီး ေငလွ�ဲြခင်းအားြဖင့် သက်ဆုိင်ရာ�ိင်ုငံေတကွ ဘဏ်ေတ၊ွ
ေငေွ�ကးအဖ�ဲအစည်းေတရဲွ� ဝနေ်ဆာင်မ�ေတကုိွမလိအုပ်တာေ�ကာင့် Transaction Fee များကုိ
အတိင်ုးအတာတစ်ခုအထိေလ�ာခ့ျ�ိင်ုပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ဒီလိမုျ�ိး Cryptocoin ေတကွ အ
ေမရိကနေ်ဒ�လာ၊ ထုိင်းဘတ်၊ ြမနမ်ာကျပ်ေင ွ စတဲ ့ Fiat Money များ�ှင့်ယှ�်ရင် ေဈး�ှ�နး်
အတက်အကျြမနတ်ာေ�ကာင့် မလိလုားအပ်တဲေ့ငေွ�ကးဆုံး���ံ�းမ�ေတလွည်း ြဖစ်ေပ��ိင်ုပါတယ်။
တစ်ချနိတ်ည်းမှာပဲ ဒီလိလုျင်လျင်ြမနြ်မနေ်ြပာင်းလဲေနတဲ ့ ေဈးကွက်ေပါက်ေဈးေတကုိွ ခန ့မှ်နး်
တက်ွချက်�ပီး အေရာင်းအဝယ်ြပ�လပ်ုရာတစ်ဆင့် အြမတ်အစွနး်များလည်းရ�ိှ�ိင်ုပါတယ်။ 
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နဂုံိးချ�ပ်

အ ထက်မှာေဖာ်ြပခ့ဲတဲအ့ချက်ေတအွရ ေဒသတင်ွး�ိင်ုငံေတနွဲယှ့�်ရင် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံဟာ ဆင်းရဲ�ပီး
ဖ�ံ ��ဖိ�းမ�ေနာက်ကျတဲ ့ �ိင်ုငံတစ်�ိင်ုငံြဖစ်ေနေသးတဲအ့တက်ွ Cryptocurrencyကုိ တရားဝင်လက်ခံ
သုံးစဲွခွင့်ြပ�ဖိ�က “တိမ်မေယာင်နဲ ့ နက်၊ လယ်ွမေယာင်နဲ ့ ခက်” ဆုိသလိမုျ�ိးပဲ အေပ�ယံ�ကည့်လိက်ု
မယ်ဆုိရင် လယ်ွကူ�ုိး�ှင်းတဲ ့သေဘာမျ�ိးေဆာင်ေပမယ့် ေဘာဂေဗဒပညာရပ်��ေထာင့်က ေလလ့ာ
မယ်ဆုိရင် ေနာက်ဆက်တွဲအကျ�ိးသက်ေရာက်မ�များစွာ�ိှ�ပီး ���ပ်ေထွးနက်နတဲဲကိ့စ�ရပ်တစ်ခုလိ�  ဆုိ
�ိင်ုပါတယ်။

Cryptocurrency အသုံးြပ�မ� ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှာတင်ွကျယ်လာဖိ� ဆုိရင် အစုိးရအေနနဲ ့ အသုံးြပ�သူေတကုိွ
ကာကွယ်ဖိ� �ဉပေဒေ�ကာင်းအရေရာ နည်းပညာပုိင်းအရ ေရာ ခုိင်မာတိကျတဲမူ့ဝါဒေတ ွ အေြခခံ
Infrastructure ေတ�ိှွဖိ� လိအုပ်သလိ ု ြပည်သူေတအွေနနဲက့လည်း လံေုလာက်တဲD့igital နဲ ့ Financial

Literacy Knowledge ေတအွြပင် ေခတ်မီလ�အဖ�ဲအစည်းနဲလိ့က်ုေလျာညီေထွြဖစ်ေအာင် ေနထုိင်ဖိ�
အတက်ွ အေရးပါတဲအ့ေြခခံဗဟသုုတေတနွဲလ့ည်း ရင်း�ှးီေနဖိ� လိအုပ်ပါတယ်။ လက်�ိှ�ိင်ုငံေရး
အေြခအေန�ှင့် တစ်�ှစ်ေကျာ်နးီပါးေရာဂါကပ်ဆုိးဒဏ်�ှစ်ခုကုိေရာ�ပနး်ခံစားေနရတဲ ့ ြမနမ်ာြပည်သူ
ေတကွေတာ ့ အဘက်ဘက်ကေန ေတ���ကံ�ေနရတဲဒ့ကု�ေတကုိွ တနွး်လှန�ု်နး်ကနေ်န�ကရပါတယ်။
အခုလိအုဘက်ဘက်ကယုိယွင်းေနေသာ �ိင်ုငံစီးပွားေရးစနစ်�ှင့် ���ပ်ေထွးေနတဲလ့က်�ိှ�ိင်ုငံေရး
အေြခအေန၊ ေရာဂါကပ်ဆုိးဒဏ် အစ�ိှတဲမ့တည်�ငိမ်မ�ေတကွလည်း အနာဂတ်ြမနမ်ာ�ိင်ုငံနဲ ့
Cryptocurrency ကျယ်ြပန ့�်စွာသုံးစဲွမ� အလားအလာေပ�မှာ အကျ�ိးသက်ေရာက်မ�ေတြွဖစ်ေပ�ေနမယ်
လိ�  ထင်ြမင်မိပါတယ်။ 
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