
ေျ  လပာငး္းလဲ္ာတ ဲာေျ ဲာ္ေလာ

 ယာသူေျ  ဲြာဲတားေ္ာငသလေျ ္းာ္? 

ဲတာြ ၻ္လးံုငြာ ာဲးု ာပ ာငေျဲ ာဲတာေျ ဲာ္  ာငေျဲလတ္ယာတာ

အေျ  အေျ  ာ္တ  ြီ္ေလာေျ  ေျ ၚြားလဲ္တာအသတာအ္ ာင သူ္ေူြမုာာအလ ံုတမုြာေျ ဲာ္တအ ူမ ာ္ေလာာ

ဲြယာတာ္မ မုငးးလ ာဲအအြ ငအြ ငေျဲ  ္ာတာာ

 မု္ မေုျ ဲာ္  းလျပ ီး သံုးီ  သ ြဲ သးနပပံုး့ပံုး ုမ ိုအျပဆ သးနဲျုီပျ ့ ီ  ီအပီဦုး (Fintech 

Banks)ာေျတူငြ ြာာ မ ာဲ  ာငေျ  လအဲ ြာာ ယာသြူအ မုပာ ္း္္ မုဲ လာ

ေျ္ ငေျ  င ပာင ္ာတအ ူမ ာြု ာသ လငးမုာတး ယာ ၚဲယာြယ္ပါတယ္။ 

္မ မုငးးလ ာဲး ုာပ ာငေျဲ ြာ

အ ္္ဲ ္ာငေျ  လပာငး္ေျ ဲ္တောအတ့ာအ ္အ္သတာ းတာေျ ဲ္တော  မတပာ္မပုာ္င  ပာင  ာဲ ာ္တ ပာငဲမာုတ ္ာ

တေျတူငြ ြာ္ ေလာ လေျအြလပာတသူဲ မုာတြမုေျ  င ူယာသပတာေျအြလပာငြမုာဲ ပာဲ  ပာေျ  လ   ငာေျတူငြ ြာြမုာ

အ မုပာသမ္ာငးမာုတအြမတငတလငေျ  ူမ ာ္ ေလာတ  ာာတ့ ငဲ   ပာ္ငအ  ႈာတ ာ္

ဲျုီပျ ့ ီ  ီအပီဦုးအလ ီာေျဲ ြားူပာ ္ ာဲ ္ာတေျ ငေျ ူ္ငတ တာ္  ာငေျဲ  ာ္တBitcoinောာApple Pay  ာ္တGoogle 

Wallet ဲမုာတးမုာအ း ေျြင ေပာငေျးငေျဲ  ္ာတတ ္ ာ ္ ာ္  ာ္  ာ ာ္ေျ ောတသမာုတးေ္ာင ူ ေျ  ၚဲယာြယ္ပါတယ္။ 



 ၚတအ  ပာား  ာ ္တဲ ္တအ ဲာ္ ေလာြ ၻ္လဲတာ၀ ာငြာ

 ာဲ္ူလင္ေလာေျ  လေျ င္မ ု ပာတ ေမေျသလာေျ ၚပာငေျ္လပာ္ူလင ္တာ

ြူပာင  ္တဲ ္တာအးု ာအ္ငေျ္လပာတ ္ံ  တာ  ္ေျ ငာ

အတ အတ့ာ္ေလာသမးမြုာ ဲလဲတာ ြုေျဲလတာ္မ မုငးးလ ာဲေျဲ  လာ

အတ့ာအးလြေျ   ္  ြာဲ ာ္တ ္တ ာ ေံ္ငေျဲ ား ုားုမာတားမအလငေျဲ  ေမေျ  ၚဲယာြယ္ပါတယ္။ာအ္တ  အတလငာေျတူငြ ြာ ာ္တးမုြာ္  းမုာတIT 

အေျ   ံ မပုာငအ္ပာတတတ ္ေပာတ္ငေျဲ ြမသုလာ မအုလငသလးူြာ ေမ ၚဲယာြယ္ပါတယ္။ 

အြမတဲပာတ တ့ာ လငဲ္တာအဲမုပာငာ  ြာဲ လာ  ္္ ေလာဲြာေျ လြားလသေူျဲ  လာဲူႈ ဲ ာ္

တအ ္ပာဲ တာ ြုမု  ေမ ္တ   ငာအ္မ ုၚ  ါ လအဲ ြာာအေျ း္ူလငြမးုႈာငာေျ္ ငေျ  င မုပာ ္တ ၚဲယာြယ္ပါတယ္။ာ

ြူ ာ ေမဲ ္တသူ္ူလငြးႈာငာ  တမ ာေျ  ္ငေျဲ  လာသူဲ မုာတအဲ ြာသ ငသ ာာတ းတာဲႈာေျ ဲလာ္ ု

ဲာေျအြလပာငသမ   ငဲ္တေျ လြာာသြာသလ လ အြ ၚဲယာြယ္ပါတယ္။ 

 ာဲးု ာပ ာငေျ  လပာငး္ င္ းတာတ့ာ ာ္တ း ာဲ တာ ုြေျဲလတာ ာဲးု ာပ ာငအြ ငေျဲ  လာ

သူဲ မုာတ ာ္တ၀ယာ မုပာတ ္ ာငြမသုံုင   ငာ္မ ုုမပာငးာ ာဲေျးငေျဲ  ္ာတအဲေူျ ၚပာငးမာုတေျတူငြ ြာ မု းလေျအလပာအြမတင ္ာငးမာု

တ ၚ ္ြယ္ပါတယ္။ာ ၚ္ေးႈာငာအ လနဲာာ ာဲးု ာပ ာင ာ္တးလင လြမာု္ံုင းဲာ မုပားမုာတအ  ပာတအေျ င မု္ မု  ေမမးလ္ယာ းတာ ၚဲယာြယ္ပါတယ္။ 

ြ ူ ာေျဲလာေျသ ူလသမဲ လြေျဲလတာ“ ယာသူ မုာပာ္း္”္မုဲ ္ာတေျ္ ငေျ  င  ္္ ေလာဲဲမယ ၚဲ  းတာဲ ္ာတော

္ႈာသမုာတ ပာ္ မုေျတာ ာဲေျဲ  ြာေျဲလပာာ၀ယာ မုပာတ ္ ာင မု ေမဲ ယားမာုတေျ  လအြဲ္တာအု ာတြုမးုႈာငာ

္ေျ္တသပာတ ၚ ူငြယ္ပါတယ္။ာသံုငတ သ္အူု ာတုောအ ငူသ းပာတားူပယာ/းးူဲာ မုပာငာ( ၁၉၈၀ာ္ော၂၀၀၀ာ



 ေတာအေျတလ မုပာငအဲ ပာငာေျ္ ငး ၚငသူ္ူလင) ြာြကမု ကာု(သမာုတ) ဗ    ယမုဲမ ာ ာေျ  ေျဲ ြမုာအြမတြာသးမ ုာ္

 ူြားြာ္ေဲ ာြမးုႈာငာ မုအြမတြာ မုပာ ၚဲယာြယ္ပါတယ္။ာသူဲ မုာတြာlogin းု ာ္းလငာော

 းဲာ  ္္  သ္ံုင္းလငောြးတာ ေမ ာ္းလငော းုဲာ မ္းလငာ

္မုဲ ္ာတ္ံုင းဲာ ူြာေျဲ  ္ာတ း ာြမုာေျ  လပာငး္ေျတ မုပာဲ ္ာတ ၚနၚြမုာ မုပာ္ မုပာ ၚဲယာြယ္ပါတယ္။ြယ္ပါတယ္။ 

ြ ူ ာေျဲလတသေျ လြေျဲလတာ ေတာ ြာတးံုငြမုာ လ း္ု ားု ာာသူဲ မုာတ ာ္

တအြမတင ္ာင ူြာေျဲ ြာသံုငတ သ္ေူျဲ  ္ာတးမအု ာ ူြာေျဲ ေျ  ာအလ ံုတမုြာဲ လေျသ ူလးမာုတဲမြုာဲ   ာင ူပာ ၚဲယာြယ္ပါတယ္။ာ

 လေျအြလပာတး္္ မုာ  းမးုု ာ  ပာငအလင းပာတာ ာဲးု ာပ ာငြမုာ

 မပုာပံဲြလာအသမအ ေဲ္ ာ  တဲတ္ာအး ုာအြမပုာ းတားလေျတ ၚဲယာြယ္ပါတယ္။ာ

 ၚဲပာ္ြာ  းမးုု ာဲ လ လာ  ာဲ ႈာ မုပာေျအလပာအြမတငတလငေျ  ဲာ္တ ာဲးု ာပ ာငေျဲ အဲ ြားႈာငာ

အြူမတငအ ္ဲာအြ ငအြ င္လင္လင  မုပာဲ ္ာတေျ  လးႈာင းတာေျ    ာ ၚဲယာြယ္ပါတယ္။ 

  

  
  
 


