
အအအအပုိင္းပုိင္းပုိင္းပုိင္း    ၁၁၁၁    ----    ၀၀၀၀    
သင္၏သင္၏သင္၏သင္၏ကုိယ္ပုိင္ ဘတ္ဂ်က္ကုိယ္ပုိင္ ဘတ္ဂ်က္ကုိယ္ပုိင္ ဘတ္ဂ်က္ကုိယ္ပုိင္ ဘတ္ဂ်က္((((ရသုံးေငြခန္ ့မရသုံးေငြခန္ ့မရသုံးေငြခန္ ့မရသုံးေငြခန္ ့မွွွွန္းေျခန္းေျခန္းေျခန္းေျခ)))) 

 

ဘတ္ဂဘတ္ဂဘတ္ဂဘတ္ဂ််််ကကကက္(ရသံုးေငြခန္ ့မႇန္းေျခ)သည၊္ သင္(သို ့မဟုတ္ သင့္မိသားစု)၏ ရေငြႏွင့္ သံုးေငြကုိ အက်ဥ္း 
ခ်ဳပ္ေဖၚျပခ်က္ျဖစ္သည္။ ဘတ္ဂ်က္တြင္ သင္ရရွိေသာ ေငြ ((((၀၀၀၀င္ေငြင္ေငြင္ေငြင္ေငြ)))) ႏွင့္ သံုးစြဲသည့္ ေငြ ((((အသုံးစရိတ္အသုံးစရိတ္အသုံးစရိတ္အသုံးစရိတ္))))၊ 
ႏွစ္မ်ိဳး စလုံး ပါသင့္သည္။ လစဥ္ရသံုးေငြမ်ား ေျပာင္းလည္းႏိုင္သည့္အတြက္ေႀကာင့္၊ သင့္ရဲ ့ဘတ္ဂ်က္သည္ 
လတုိင္းအတြက္ အတိအက် ျဖစ္ရန္မလုိပါ။ သင့္ဘတ္ဂ်က္သည္ သဘာ၀က်ျပီး၊ သင္ေရရွည္အသံုး ျပဳႏုိင္ 
ေသာ၊ ဘတ္ဂ်က္ ပန္းတုိင ္ျဖစ္သင္သ့ည္။ 

 
ဘာေႀကာင့္ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ရန္ အေရးႀကီးသလ၊ဲ 
• သင္ ဘယ္ေနရာမွာ ပိုက္ဆံသုံးစြဲ ေနသည္ကုိ သိရွိ ကူညီရန္။ 
• သင္ အနာဂတ္တြင္ ပိုက္ဆံကုိ ဘယ္အရာအတြက္ သံုးမည္ကုိ ကူညီဆုံးျဖတ္ရန္။ 
• သင့္အား ေငြစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ ကူညီရန္။ 
• သင့္ေငြအေပၚ သင္ထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္။ 

 

 

 

၀၀၀၀င္ေငြင္ေငြင္ေငြင္ေငြ (INCOME)  (INCOME)  (INCOME)  (INCOME)  
ေနာက္လအတြက္ ၀င္ေငြ ရရွိႏိုင္မည့္္ အေႀကာင္းအရာမ်ားကုိ စာရင္းျပဳလုပ္ပါ၊ (မည္မ်ႇရမည္ကုိ  ျဖည့္ရန္ 

မလုိ ေသးပါ)။ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

 
_________________________ 
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အသုံးစရိတ္မ်ားအသုံးစရိတ္မ်ားအသုံးစရိတ္မ်ားအသုံးစရိတ္မ်ား (EXPENSES) (EXPENSES) (EXPENSES) (EXPENSES)    
 အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ္ သင္ပိုက္ဆံေပး၍ သံုးရေသာ စရိတ္မ်ားအားလုံးျဖစ္္သည။္ အသံုးစရိတ္ 

ႏွစ္မ်ိဳးရိွ သည၊္ ပုံေသအသုံးစရိတ္မ်ားပုံေသအသုံးစရိတ္မ်ားပုံေသအသုံးစရိတ္မ်ားပုံေသအသုံးစရိတ္မ်ား (Fixed Expenses)(Fixed Expenses)(Fixed Expenses)(Fixed Expenses) ႏႇင္ ့ေျေျေျေျပာင္းလြယ္ေသာပာင္းလြယ္ေသာပာင္းလြယ္ေသာပာင္းလြယ္ေသာ    အသုံးစရိတ္မ်ားအသုံးစရိတ္မ်ားအသုံးစရိတ္မ်ားအသုံးစရိတ္မ်ား (Flexible (Flexible (Flexible (Flexible 
Expenses)Expenses)Expenses)Expenses) တုိ ့ျဖစ္သည္။ ပံုေသအသံုးစရိတ္မ်ားသည ္ တစ္လႏွင့္တစ္လ မေျပာင္းလႏဲိုငေ္သာ စရိတ္မ်ား 
ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလြယ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ သင္လုိအပ္လ်ႇင ္ လုိအပ္သလုိေျပာင္းလဲႏိုငေ္သာ အသံုး 
စရိတ္မ်ားျဖစသ္ည။္ ေျပာင္းလြယ္ေသာအသံုး စရိတ္မ်ားမွလစဥ္သင္သုံးသည္ေ့ငြပမာဏေျပာင္း လႏဲိုင္သည္။ 
 

ပုံေသပုံေသပုံေသပုံေသ    အသုံးစရိတ္မ်ားအသုံးစရိတ္မ်ားအသုံးစရိတ္မ်ားအသုံးစရိတ္မ်ား (Fixed Expenses) (Fixed Expenses) (Fixed Expenses) (Fixed Expenses) 
ေနာက္လအတြက္  ပံုေသအသံုးစရိတ္မ်ားစာရင္း တစ္ခုျပဳလုပ္ပါ။ (မည္မ ႇ် ျဖစ္သည္ကုိ ျဖည့္ရန္မလုိ 

ေသးပါ)။ ပံုေသ အသံုးစရိတ္မ်ားသည ္တစ္လႏွင့္တစ္လ မေျပာင္းလေဲသာ စရိတ္မ်ား ျဖစ္သည ္ကုိအမွတ္ရ 
ပါ။ 

                                 
 
 
 

_____  အိမ္လခအိမ္လခအိမ္လခအိမ္လခ_____ 
 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 
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ေျပာင္းလြယ္ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ား ေျပာင္းလြယ္ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ား ေျပာင္းလြယ္ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ား ေျပာင္းလြယ္ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ား (Flexible Expenses)(Flexible Expenses)(Flexible Expenses)(Flexible Expenses)    
 ေနာက္လအတြက္ ေျပာင္းလြယ္ေသာ အသံုးစရိတ္အမ်ိဳးအစား စာရင္း တစ္ခုျပဳလုပ္ပါ။ (မည္မ်ႇျဖစ္ 

သည္ကုိ ျဖည့္ရန္မလုိေသးပါ)၊ ေျပာင္းလြယ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ေငြမသံုးျခင္း ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ 
ေငြေလႇ်ာ့သုံးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ စရိတ္မ်ားျဖစ္သည္ ကုိ အမွတ္ရပါ၊ 
 

 

                                 

 

 

လုိအပ္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ား ( ( ( (NEEDSNEEDSNEEDSNEEDS) ) ) ) ႏႇင့္ လုိလားခ်က္မ်ား ႏႇင့္ လုိလားခ်က္မ်ား ႏႇင့္ လုိလားခ်က္မ်ား ႏႇင့္ လုိလားခ်က္မ်ား ((((WANTSWANTSWANTSWANTS))))    
 

လုိအပ္ခ်က္လုိအပ္ခ်က္လုိအပ္ခ်က္လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ လုိလားခ်ကလုိလားခ်ကလုိလားခ်ကလုိလားခ်က္ တုိ ့၏ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ကုိ သိရွိ္ရန္အေရးႀကီးသည္။ လုိအပ္ခ်က္ 
သည္၊ သင့္တြင္မျဖစ္မေန ရွိရမည့္ရွိရမည့္ရွိရမည့္ရွိရမည့္(MUST)(MUST)(MUST)(MUST) အရာျဖစ္သည္။ လုိအပ္ခ်က္ ဥပမာမ်ားမႇာ၊ လ်ႇပ္စစ္ ဓါတ္အား၊ 
အိမ္ေနရာ/အိမ္လခ ႏႇင့္ အစားအေသာက္ မ်ားျဖစ္သည္၊ လုိလားခ်က္မႇာ သင့္အတြက္ပိုျပီး သက္ေသာင့္ 
သက္သာ ျဖစ္ရန္ (သို )့ ဇိမ္ယူရန္ လုိခ်င္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည။္ ဥပမာမ်ားမႇာ၊ ေကဘဲလ္တီဗြီ၊ ဆိုဒါ အခ်ိဳ 
ရည္ႏွင့္ သႀကားလုံးတို႕ ျဖစ္သည္၊ ပစၥည္းတစ္ခု ၀ယ္ေတာ့မည္ဆုိလ်ႇင္၊ ထုိအရာကုိ သင္တကယ္လုိအပ ္
သလားဆိုတာ စဥ္းစားသင္သ့ည္။  ထုိသို ့စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိနရ္န္ မလြယ္ကူေသာလ္ည္း၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သင ္
၀ယ္မည့္ အရာမ်ားသည္ သင္ တကယ္တမ္းမလုိအပသ္ည့္အရာမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကုိ အံ့ႀသစြာေတြ ့ရလိမ့္ 
မည္။ ေငြကုိ မလုိအပ္ပ ဲသံုးစြဲျခင္းထက္၊ ေရွ ့ေရးအတြက္ စုေဆာင္းျခင္းက ပိ၍ုေကာင္းသည္။ ေငြကုိ လုိခ်င္ 
သည္အ့ရာမ်ားထက္၊ လုိအပသ္ည့္အရာမ်ားတြင ္ဦးစားေပးသံုးသင့္သည္၊ 
 

 

 

 
 

အစားအေသာက္     အစားအေသာက္     အစားအေသာက္     အစားအေသာက္                     
 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

လုိအပ္ခ်က္သည္၊လုိအပ္ခ်က္သည္၊လုိအပ္ခ်က္သည္၊လုိအပ္ခ်က္သည္၊ သင့္တြင္ 
မျဖစ္မေန ရွိရမည့္ အရာ 

ျဖစ္သည္။ 

လုိလားခ်က္မွာ၊လုိလားခ်က္မွာ၊လုိလားခ်က္မွာ၊လုိလားခ်က္မွာ၊ သင့္အတြက္္ ပုိျပီး 
သကေ္သာင့္သက္သာျဖစ္ရန္  
(သို )့ ဇိမ္ယူရန္ လိုခ်င္ေသာ 

အရာျဖစ္သည္။ 
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ျပဳျပဳျပဳျပဳလုပ္္ရန္လုပ္္ရန္လုပ္္ရန္လုပ္္ရန္။ ။ ။ ။         သင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိလားခ်က္မ်ားသင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိလားခ်က္မ်ားသင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိလားခ်က္မ်ားသင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိလားခ်က္မ်ား    
        

လုိအပ္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ားလုိအပ္ခ်က္မ်ား    စာရင္း။စာရင္း။စာရင္း။စာရင္း။    
  

လုိအပ္လုိအပ္လုိအပ္လုိအပ္ခ်က္ခ်က္ခ်က္ခ်က္မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    
ထုိအရာ ရွိရန္ ဘယ္ေလာက္ ထုိအရာ ရွိရန္ ဘယ္ေလာက္ ထုိအရာ ရွိရန္ ဘယ္ေလာက္ ထုိအရာ ရွိရန္ ဘယ္ေလာက္ 

အေရးႀကီးသလဲအေရးႀကီးသလဲအေရးႀကီးသလဲအေရးႀကီးသလဲ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

လုိလုိလုိလုိလားလားလားလားခ်က္မ်ားခ်က္မ်ားခ်က္မ်ားခ်က္မ်ား    စာရင္း။စာရင္း။စာရင္း။စာရင္း။    
 

လုိလုိလုိလုိလားလားလားလားခ်က္မ်ားခ်က္မ်ားခ်က္မ်ားခ်က္မ်ား    
ထုိအရာကုိ ဘယ္ေလာက္ ထုိအရာကုိ ဘယ္ေလာက္ ထုိအရာကုိ ဘယ္ေလာက္ ထုိအရာကုိ ဘယ္ေလာက္ 

လုိလားသလဲလုိလားသလဲလုိလားသလဲလုိလားသလဲ    
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ကြ် န္ေတာ္၊ကြ် န္ေတာ္၊ကြ် န္ေတာ္၊ကြ် န္ေတာ္၊    ကြ် န္မကြ် န္မကြ် န္မကြ် န္မ    မမမမ၀၀၀၀ယ္မည့္ယ္မည့္ယ္မည့္ယ္မည့္ “ “ “ “လုိလားခ်က္မ်ားလုိလားခ်က္မ်ားလုိလားခ်က္မ်ားလုိလားခ်က္မ်ား””””။။။။    
  

အထက္ပါအထက္ပါအထက္ပါအထက္ပါ “ “ “ “လိလိလိလိုုုုလားခ်က္လားခ်က္လားခ်က္လားခ်က္မ်ားမ်ားမ်ားမ်ားစာရင္းစာရင္းစာရင္းစာရင္း” ” ” ” မွ၊မွ၊မွ၊မွ၊    သင္သင္သင္သင္    ယခုလတြင္ယခုလတြင္ယခုလတြင္ယခုလတြင္        မမမမ၀၀၀၀ယ္မည့္ယ္မည့္ယ္မည့္ယ္မည့္    
လုိလုိလုိလုိခ်င္သည့္အရာ အခ်ိဳ႕ခ်င္သည့္အရာ အခ်ိဳ႕ခ်င္သည့္အရာ အခ်ိဳ႕ခ်င္သည့္အရာ အခ်ိဳ႕ကုိေဖၚျပပါ၊ကုိေဖၚျပပါ၊ကုိေဖၚျပပါ၊ကုိေဖၚျပပါ၊    
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ကြ် န္ေတာ္၊ ကြ် န္မ ကြ် န္ေတာ္၊ ကြ် န္မ ကြ် န္ေတာ္၊ ကြ် န္မ ကြ် န္ေတာ္၊ ကြ် န္မ ၀၀၀၀ယ္မည့္ယ္မည့္ယ္မည့္ယ္မည့္ “ “ “ “လုိလားခ်က္မ်ားလုိလားခ်က္မ်ားလုိလားခ်က္မ်ားလုိလားခ်က္မ်ား””””၊၊၊၊    

 
အထက္ပါအထက္ပါအထက္ပါအထက္ပါ “ “ “ “လုိလားခ်က္လုိလားခ်က္လုိလားခ်က္လုိလားခ်က္မ်ားမ်ားမ်ားမ်ားစာရင္းစာရင္းစာရင္းစာရင္း””””မမမမွွွွ၊၊၊၊    သင္ယခုလတြင္သင္ယခုလတြင္သင္ယခုလတြင္သင္ယခုလတြင္    ၀၀၀၀ယ္မည့္ယ္မည့္ယ္မည့္ယ္မည့္    

လုိလုိလုိလုိခ်င္သည့္အရာခ်င္သည့္အရာခ်င္သည့္အရာခ်င္သည့္အရာ    အခ်ိဳအခ်ိဳအခ်ိဳအခ်ိဳ႕႕႕႕ကုိေဖၚျပပါ၊ကုိေဖၚျပပါ၊ကုိေဖၚျပပါ၊ကုိေဖၚျပပါ၊    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သင့္ကုိယ္သင္ျပနသင့္ကုိယ္သင္ျပနသင့္ကုိယ္သင္ျပနသင့္ကုိယ္သင္ျပန္္္္ေေေေပးပါပးပါပးပါပးပါ    ----    စုေငစုေငစုေငစုေငြ ြ ြ ြ (PAY YOURSELF (PAY YOURSELF (PAY YOURSELF (PAY YOURSELF –––– SAVINGS)         SAVINGS)         SAVINGS)         SAVINGS)            
စုေငြကုိ အသံုးစရိတ္အျဖစ ္ ထည့္သြင္းပီးျပီလား၊ ဘယ္စာရင္းမႇာထည္ ့

ထားလဲ။ ပံုေသစရိတ္မွာလား (သိ႕ု) ေျပာင္းလြယ္ စရိတ္မွာလား၊ ဘတ္ဂ်က္ကုိ 
ေရးစြဲရာတြင ္သင့္ စုေငြတစ္ခ်ိဳ ့ကုိ ပံုေသစရိတ္အျဖစ္ ္ထည္ ့သြင္းသင့္သည္၊  ထုိ 
ေငြမာွ သင့္ကုိယ္သင္ လစဥ္စုမည္ဟု ဂတိျပဳေသာေငြျဖစ္သည္၊ သင့္ကုိယ္သင ္
ျပန္ေပးျခင္း ဆိုသည္မႇာ၊ ေငြစုျခင္းျဖစသ္ည္။ ထုိစုေငြသည္ ္လတုိင္း သင္ပထမဦးဆံုး သံုးသည့္ေငြျဖစ္သင့္ျပီး။ 
ေနာက္ဆုံးမႇ သံုးသည့္ေငြ မျဖစ္သင့္ပါ၊ 

ဘတ္ဂ်က္ေကာင္းတစ္ခုတြင ္  သင့္အေျခခ ံအသံုးစရိတ္မ်ားေပးရန္၊ ေမႇ်ာ္လင့္မထားေသာ အရာမ်ား 
တြင္သုံးရန ္ေငြသားႏႇင့္ က်န္ေငြကုိေရွ ေ့ရးအတြက္ စုေဆာင္းရန္၊ ေငြအလုံအေလာက္ရွသိင့္သည။္ အခ်ိဳ ့လ 
မ်ားတြင ္ ေငြပိုမိုစုႏိုငျ္ပီး။ အခ်ိဳ႕လမ်ားတြင ္ လုံး၀စုႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သိ႕ုေသာ ္ လစဥ္လတုိင္းတတ္ 
ႏုိင္သမႇ်  အနည္းအက်ဥ္း ႀကဳိးစားစုသင့္သည္၊ 
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လႊဲလႊလဲႊဲလႊဲေငြ ေငြ ေငြ ေငြ ---- အိမ္သို ့ေငြပုိ ့ျခင္း အိမ္သို ့ေငြပုိ ့ျခင္း အိမ္သို ့ေငြပုိ ့ျခင္း အိမ္သို ့ေငြပုိ ့ျခင္း    (REMITTANCES (REMITTANCES (REMITTANCES (REMITTANCES –––– SENDING MONEY HOME) SENDING MONEY HOME) SENDING MONEY HOME) SENDING MONEY HOME)                
 ယခုအခါသင္သည ္ယူအက္စ္ေအသု ိ ့ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္သျဖင့္၊  အိမ္ရွိမိသားစုထံ ေငြျပန္ပိ ု ့ ခ်င္လိမ့္ 

မည္။ ၄င္းသည္ သာမန္လုပ္ေနက်ျဖစ္္ျပီး ကုိယ္ခ်င္းစာႏုိင္စရာျဖစေ္သာ္လည္း အေရးႀကီးသည္မႇာ၊ သင္ 
တတ္ႏိုင ္ေသာေငြထက္ ပိုျပီးမပိ ု ့မိေစရန္ျဖစ္သည္။ ဆိုလုိသည္မႇာ၊ သင့္စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္မ်ား၊ စုစုေပါင္း 
၀င္ေငြမ်ား တြက္ခ်က္ျပီးသည့္ေနာက္၊ ေငြက်န္ရွိေသးက၊ ထုိေငြကုိ အိမ္ပိ ု ရ့န္ေငြအျဖစ ္ သင့္ဘတ္ဂ်က္ထဲ 
ထည့္သြင္းႏိုင္သည။္ သင္တတ္ႏိုင္ေသာေငြထက္ ပိုမပိ ုရ့န ္သတိထားပါ၊ ထုိသုိ ့ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္၊ သင့္အေနျဖင့္ 
ေပးစရာရိွသည္မ်ားကုိ ေပးရန ္(သိ ့ု) မရွိမျဖစ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေပးရန ္ေငြလုံေလာက္မည ္မဟုတ္ပါ။ 
 

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သင္ယူအက္စ္သုိ ့ ေရာက္သည္ႏွင္ ့ခ်က္ခ်င္းေငြပိ ုရ့န္မႇာ လြန္စြာခက္ခသဲည္။ သင့္တြင ္
အလုပ္မရွိေသး၊ သင့္ေငြကုိ သင့္အတြက္ အစျပဳသံုးရန္လုိေသးသည ္ (အ၀တ္အစားမ်ား၊ အိမ္ေထာင ္
ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ရန္စသည္ျဖင္)့၊ ထုိအေျခအေနမ်ားေႀကာင္၊့ အိမ္သုိ႕ေငြမပိ႕ုမ၊ီ သင့္လစဥ္၀င္ေငြႏွင္ ့
အသံုးစရိတ္မ်ား မည္မႇႇ်ျဖစ္မည ္ကုိ တြက္ခ်က္သိရွိျပီးသည္အထိ ေစာင္ႀ့ကည့္ပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္၊   
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လစဥ္ဘတ္ဂ်က္ ဇယား 
၀၀၀၀င္ေငြင္ေငြင္ေငြင္ေငြ 

လစဥ္လစဥ္လစဥ္လစဥ္၀၀၀၀င္ေငြင္ေငြင္ေငြင္ေငြ    ပမာဏပမာဏပမာဏပမာဏ    

သင္၏လစာ 
$ 

သင့္ဇနီး ခင္ပြန္း၏လစာ 
$ 

အစုိးရ ေငြသားေထာက္ပ့ံေႀကး 
$ 

LFS ေငြသားေထာက္ပံ့ေႀကး $ 

 
အစား၀ယ္လက္မွတ္ (Food Stamps) 

$ 

လူမႈဖူလံုေရး (Welfare SSI)  

ကေလးစရိတ္ေထာက္ပ့ံေႀကး(Child 
Support)  

 

 
အျခား၀င္ေငြ ____________ 

$  

အျခား၀င္ေငြ 
$ 

    

၀၀၀၀င္ေငြစုစုေပါင္းင္ေငြစုစုေပါင္းင္ေငြစုစုေပါင္းင္ေငြစုစုေပါင္း    $$$$    
 

တႀကိမ္တည္း တႀကိမ္တည္း တႀကိမ္တည္း တႀကိမ္တည္း ၀၀၀၀င္ေငြင္ေငြင္ေငြင္ေငြ    ပမာဏပမာဏပမာဏပမာဏ    
LFS သာသနာျပဳအဖြဲ ့ကယ္ဆယ္ေရး ရံပုံ 
ေငြ (Rescue Mission Grant held by LFS)  

 
$ 

LFS ႀကဳိဆို ေနရာခ်ထားေရး ရံပုံေငြ 
Reception/Placement Grant (held by LFS) 

 
$ 

    

၀၀၀၀င္ေငြစုစုေပါင္းင္ေငြစုစုေပါင္းင္ေငြစုစုေပါင္းင္ေငြစုစုေပါင္း    $$$$    
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အသုံးစရိတ္မ်ားအသုံးစရိတ္မ်ားအသုံးစရိတ္မ်ားအသုံးစရိတ္မ်ား        
(အထက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ “လုိအပ္ခ်က္မ်ား” စာရင္းႏႇင့္ “ကြ် န္ေတာ္၊ က ြ်န္မ ၀ယ္မည္ ့

လုိလားခ်က္မ်ား”စာရင္းမွ၊ ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ေစပါ။) 

    
ပုံေသ ပုံေသ ပုံေသ ပုံေသ (Fixed)(Fixed)(Fixed)(Fixed)    

လစဥ္အသုံးစရိတ္လစဥ္အသုံးစရိတ္လစဥ္အသုံးစရိတ္လစဥ္အသုံးစရိတ္    ပမာဏ ပမာဏ ပမာဏ ပမာဏ     
အိမ္လခ (Rent) $ 
ေရ၊မိလႅာပုိက္ႏွင့္အျခားအခမ်ား(ခန္ ့မွန္းေခ်) 
Water/Sewer/Other (aprox) 

 
$ 

ဖုန္းခ (ျပည္တြင္းသုံးသာ၊ အေ၀းေျပာခမပါ) 
Phone (basic services/not long-distance) 

 
$ 

 
ဘတ္စကားလက္မွတ္ (Bus Pass) 

 
$ 

ကေလးထိန္းခ (Child Care) 
 
$ 

စုေဆာင္းေငြ (Savings) 
 
$ 

 
အျခား _______________ 

 
$ 

 
အျခား _______________ 

 
$ 

    

ပုံေသအသုံးစရိတ္မ်ား စုစုေပါင္း  ပုံေသအသုံးစရိတ္မ်ား စုစုေပါင္း  ပုံေသအသုံးစရိတ္မ်ား စုစုေပါင္း  ပုံေသအသုံးစရိတ္မ်ား စုစုေပါင္း  
    
$$$$    
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ေျပာင္းလြယ္ ေျပာင္းလြယ္ ေျပာင္းလြယ္ ေျပာင္းလြယ္ ((((FlexibleFlexibleFlexibleFlexible))))

လစဥ္အသုံးစရိတ္မ်ားလစဥ္အသုံးစရိတ္မ်ားလစဥ္အသုံးစရိတ္မ်ားလစဥ္အသုံးစရိတ္မ်ား     

အစားအေသာက္ (Food)    

$ 
ဖုန္းခ (အေ၀းေျပာ) 
Phone (long distance calls) 

 
$ 

လ်ွပ္စစ္မီး (Electricity)   

$ 
အ၀တ္အစား (Clothing)  

$ 
ပညာေရး (Education)  

$ 
ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းမ်ား(School 
supplies) 

 
$ 

တကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းေရးပစၥည္းမ်ား  
(ဆပ္ျပာ၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ သြားတုိက္ေဆး..) 

 
$ 

က်န္းမာေရးစရိတ္မ်ား (ေဆး၀ါး) 
Health Expenses (medication) 

 
$ 

ဖုန္းကတ္မ်ား (Calling Cards)  
$ 

အိမ္ျပန္ပုိ ့ေငြ (Sending money home)  
$ 

 
အ၀တ္ေလ်ွာ္စရိတ္ (Laundry) 

 
$ 

 
ခရီးသြားေခ်းေငြ (Travel Loan) 

 
$ 

အျခား ____________  
အျခား ____________  

အသုံးစရိတ္စုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္စုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္စုစုေပါင္းအသုံးစရိတ္စုစုေပါင္း    $$$$    
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သင္၏သင္၏သင္၏သင္၏    ဘတ္ဂ်က္ႏႇင့္ဘတ္ဂ်က္ႏႇင့္ဘတ္ဂ်က္ႏႇင့္ဘတ္ဂ်က္ႏႇင့္    လက္ေလက္ေလက္ေလက္ေတြတြတြတြ ့ ့ ့ ့ 
 

သင္၏အသုံးစရိတ္မ်ားအားသင္၏အသုံးစရိတ္မ်ားအားသင္၏အသုံးစရိတ္မ်ားအားသင္၏အသုံးစရိတ္မ်ားအားေေေေလ့လာျခင္းလ့လာျခင္းလ့လာျခင္းလ့လာျခင္း    
        

တစ္ပတ္ျပီးဆံုးတုိင္း၊ သင၏္ အစားအေသာက္၊ အ၀တ္အစား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ႏွင္ ့ အျခားအသံုး 
စရိတ္ မ်ားကုိေပါင္းပါ။ လကုန္လ်ႇင္သင့္တြင္ အသံုးစရိတ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီ၏ စုစုေပါင္း သံုးစြဲေငြ ပမာ 
ဏ ရရွိမည ္ျဖစ္ျပီး၊ ေအာက္္ေဖၚျပပါ အသံုးစရိတ္ ဇယားအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင ္ျဖည့္စြက္ပါ။ 
 

လစဥ္ပ်မ္းမွ်သံုးေငြစာရင္းကုိ အမွန္တကယ္ ျဖည့္ျပီးသည္ႏွင့္၊ သင၏္ဘတ္ဂ်က္ႏႇင္ ့ ျပန္စစ္ျပီး 
လက္ ေတြ႕က်၊ မက် ႀကည့္ပါ။ အကယ္၍  သင့္ ဘတ္ဂ်က္ႏႇင္ ့အမွန္ တကယ္သုံးေငြမ်ား မကုိက္ပါက၊ 
၄င္းတုိ ့ တစ္ခု (သု႕ိ) ႏွစ္ခုစလုံးအား ျပင္ဆငရ္န ္လုိအပ္မည္။ 
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

အိမ္လခအိမ္လခအိမ္လခအိမ္လခ    
 

ေရ၊မီး၊ဂေရ၊မီး၊ဂေရ၊မီး၊ဂေရ၊မီး၊ဂဲ့ဲ့ ဲ့ဲ့စ္စ္စ္စ္    
 

ခေလးထိန္းခေလးထိန္းခေလးထိန္းခေလးထိန္း    
 

စုေငြစုေငြစုေငြစုေငြ    
 

အစားေသာက္အစားေသာက္အစားေသာက္အစားေသာက္    
 

အအအအ၀၀၀၀တ္အစားတ္အစားတ္အစားတ္အစား    
 

အေပ်ာ္အပါးအေပ်ာ္အပါးအေပ်ာ္အပါးအေပ်ာ္အပါး    

 
ပထမအပတ္ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
ဒုတိယအပတ္ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
တတိယအပတ္ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
စတုတၳအပတ္  

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
စုစုေပါင္း 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 
$ 
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ဘတ္ဂ်က္ဘတ္ဂ်က္ဘတ္ဂ်က္ဘတ္ဂ်က္    ႏႇင့္ႏႇင့္ႏႇင့္ႏႇင့္    အသုံးစရိတ္အားအသုံးစရိတ္အားအသုံးစရိတ္အားအသုံးစရိတ္အား ျ ျ ျ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းပန္လည္စစ္ေဆးျခင္း     
     

 ႀကိဳတင ္ သတ္မွတ္ ထားသည္ ့ သံုးေငြသည္၊ အမွန္တကယ္သုံးသည္ေ့ငြႏႇင္ ့ တူညီပါသလား။ 
မတူည ီ လ်ႇင္၊္ သင္သုံးမည္ဟု စဥ္းစားထားေသာ ေငြထက္ ပိုသလား (သို႕) ေလ်ာ့သံုးခဲ့ပါသလား။ 
ဒီအတြက္ အေႀကာင္းျပခ်က္မ်ားကဘာလ၊ဲ ေနာက္လတြင္ ပိုေကာင္းေအာင ္ ဘယ္လုိစီစဥ္မလဲ၊ 
အထက္ပါေမးခြန္းမ်ား အတြက္အေျဖမ်ားကုိ ေအာက္တြင ္ေရးသားပါ။  
 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

____________________________________________________ ____ 

 

 

သင္သင္သင္သင္၏ ၏ ၏ ၏ ဘတ္ဂ်က္ကုိဘတ္ဂ်က္ကုိဘတ္ဂ်က္ကုိဘတ္ဂ်က္ကုိ    ခုိင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ျခုိင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ျခုိင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ျခုိင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းခင္းခင္းခင္း 
    

၀၀၀၀င္ေငြင္ေငြင္ေငြင္ေငြ    
သင္၀့င္ေငြတုိးပြားေအာင ္လုပ္ႏိုင္သည့္အႀကံဥာဏ္အခ်ိဳ႕ဟာဘာလဲဲ။ 
 
 
 

 
    

    

သုံးေငြသုံးေငြသုံးေငြသုံးေငြ    
သင့္သုံးေငြ ေလ်ာ့နေဲအာင္ လုပ္ႏိုင္သည့္အႀကံဥာဏ္အခ်ိဳ႕ဟာဘာလဲဲ။ 
 

 

 

 

_______________________________________________________ _ 
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သင္၏သင္၏သင္၏သင္၏    ၀၀၀၀င္ေငြတုိးပြားေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းင္ေငြတုိးပြားေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းင္ေငြတုိးပြားေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းင္ေငြတုိးပြားေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း    
 သင့္ဘတ္ဂ်က္ကုိ ခိုင္မာေစရန္ႏွင္ ့ ေငြပိုစုမိရန ္ (သို႕) လုိအပ္သည့္အရာမ်ားတြင ္ သံုးစြဲရန္ အ 

တြက္ ေငြရေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ၊   သင္၀့င္ေငြတုိးေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မ်ား 
ေသာအားျဖင္ ့ ၀င္ေငြျမင့္ေသာအလုပ္မ်ားမွာ ရရန္ခက္ခသဲည။္ သိ႕ုေသာ္လည္း သင္၀့င္ေငြ အေတာ္ 
အတန္ တုိးေအာင္လုပ္ႏုိင္ေသာ နည္းမ်ားရွိသည။္ စာသင္ခန္းထတဲြင ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ့ နည္းလမ္း မ်ား 
အျပင၊္ ၀င္ေငြတုိးေအာင္လုပ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမႇာ၊ 

 
• နာရီပုိနာရီပုိနာရီပုိနာရီပုိ    အလုပ္လုပ္ပါအလုပ္လုပ္ပါအလုပ္လုပ္ပါအလုပ္လုပ္ပါ။။။။     အလုပ္တစ္ခုတြင္ တပတ္လ်င ္ နာရီ (၄၀) ထက္ ပုိ၍ အလုပ္လုပ္ပါက၊ 

သင၏္ ပံုမွန ္ တနာရီလုပ္ခထက္ပိုမိ ု ရရွိမည္ျဖစ္သည။္ ၄င္းကုိ “အခ်ိန္ပိုလုပ္သည”္ ဟုေခၚျပီး၊ 
အလုပ္ရွင္မွ သင့္အား ပံုမွန္လုပ္ခထက္ တစ္ဆခြဲ ပိုေပးရမည္။ သင၏္ ပံုမွန္လုပ္ခမွာ 
တစ္နာရီလႇ်င ္ (၈)ေဒၚလာ ရေသာ၊္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆိ ု နာရ ီ (၄၀)ထက္ ပိုအလုပ္လုပ္လႇ်င္ ္
ထုိအခ်ိန္ပိုမ်ား အတြက္ တစ္နာရီလ်င ္(၁၂) ေဒၚလာရမည္ျဖစ္သည။္ 

 
• ဇနီးဇနီးဇနီးဇနီး၊၊၊၊ခင္ပြန္းအလုပ္ခင္ပြန္းအလုပ္ခင္ပြန္းအလုပ္ခင္ပြန္းအလုပ္။ ။ ။ ။ သင့္အိမ္ေထာင္စ ု အတြင္းရွိ အရြယ္ေရာက္သူအားလုံး အလုပ္လုပ္ ပါက၊ 

မိသားစ ု ၀င္ေငြ သိသာစြာ တုိးမည္ျဖစ္သည။္ သင့္ယဥ္ေက်းမႈအရ အိမ္အျပင္ထြက္အလုပ ္
လုပ္ျခင္းကုိ လက္မခံပါက၊ အိမ္ထတဲြင္လုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ိဳး (သိ ု ့) အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္မွ ရေသာ 
၀င္ေငြမ်ားေပါင္းျခင္းျဖင္၊့ ဘီလ္မ်ားေပးရန ္ ပိုလြယ္မည ္ (သိ႕ု) မိသားစေုရွ ့ေရး အတြက္ စု 
ေဆာင္း ႏိုင္မည။္ 

 
• ပညာေရးပညာေရးပညာေရးပညာေရး။။။။        အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ေကာလိပ္ႏႇင္ ့ အျခားေက်ာင္းမ်ားသိ ု ့ျပန္တက္ျပီး ပညာ 

စံုေအာင္ လုပ္ျခင္းသည္၊ သင့္မိသားစ၀ုင္ေငြ တုိးရန ္အေကာင္းဆံုးနည္း တစ္ခုျဖစသ္ည္။  
 

• အစုိးရေထာက္ပ့ံေႀကးအစုိးရေထာက္ပ့ံေႀကးအစုိးရေထာက္ပ့ံေႀကးအစုိးရေထာက္ပ့ံေႀကး။။။။  သင္ ့၀င္ေငြနည္းလႇ်င ္ (သိ ု )့ သင္ ့ မိသားစႀုကီးလႇႇ်င္္၊ အစိုးရထံ မ ွအကူ 
အညီရရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီႏုိင္သည္။ သင္၀့င္ေငြ ႏွင္ ့ မိသားစုအရြယ္အစား ေပၚမူတည ္ ျပီး 
ရႏိုင္ေသာအကူညီမ်ားမႇာ၊ 

ေငြသားေထာက္ပ့ံမေငြသားေထာက္ပ့ံမေငြသားေထာက္ပ့ံမေငြသားေထာက္ပ့ံမႈႈ ႈႈ(Cash Assistance) - သင့္တစ္ေန႕တာအသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ကူညီရန္၊ 
အစားအစားအစားအစား၀၀၀၀ယ္ယ္ယ္ယ္လက္မႇတလက္မႇတလက္မႇတလက္မႇတ္ ္ ္ ္ (Food Stamps)- အစားအေသာက္၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ကူညီရန၊္ 
အိမ္အိမ္အိမ္အိမ္လခေထာက္ပ႔ံ မႈ လခေထာက္ပ႔ံ မႈ လခေထာက္ပ႔ံ မႈ လခေထာက္ပ႔ံ မႈ (Rental Assistance)    အိမ္လခေပးရန္ အတြက္ကူညီရန၊္        
က်န္းမာေရးေထာက္ပ့ံမက်န္းမာေရးေထာက္ပ့ံမက်န္းမာေရးေထာက္ပ့ံမက်န္းမာေရးေထာက္ပ့ံမႈႈ ႈႈ    (Medical Assistance)    ---- အခမဲ ့က်န္းမာေရး အာမခံရရိွရန္၊ 

    
အကူအညီအကူအညီအကူအညီအကူအညီစုံစမ္းရန္ေနရာမ်ားစုံစမ္းရန္ေနရာမ်ားစုံစမ္းရန္ေနရာမ်ားစုံစမ္းရန္ေနရာမ်ား၊၊၊၊    

• 211 211 211 211 ((((၂၁၁၂၁၁၂၁၁၂၁၁    ---- ေ ေ ေ ေထာက္ပ့ံမထာက္ပ့ံမထာက္ပ့ံမထာက္ပ့ံမႈႈ ႈႈမ်ားအတြက္မ်ားအတြက္မ်ားအတြက္မ်ားအတြက္    သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား))))    
• အျခားေနရာမ်ားရအျခားေနရာမ်ားရအျခားေနရာမ်ားရအျခားေနရာမ်ားရွိေွိေိွေွိေသးလား။သးလား။သးလား။သးလား။    
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သင္၏သင္၏သင္၏သင္၏    သုံးေငြသုံးေငြသုံးေငြသုံးေငြ ေ ေ ေ ေလ်ာ့ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းလ်ာ့ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းလ်ာ့ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းလ်ာ့ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း    
    
လူအမ်ားအတြက္ ၀င္ေငြ အမ်ားအျပား တုိးေအာင္လုပ္ရန ္ မလြယ္ 

ကူပါ။ လူအမ်ားစုအတြက္မူ ၀င္ေငြမ်ားေသာ အလုပ္ကုိ ရွာျခင္း၊ နာရီပိ ု
လုပ္ျခင္းမ်ားထက္၊ သံုးေငြ ကုိ ထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္းက၊ ပိုျပီးလြယ္ကူသည္။ 
စာသင္ခန္း ထဲတြင ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအျပင္၊ သံုးေငြေလ်ာ ့
ေအာင ္လုပ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမႇာ၊ 

 
• အလြယ္တကူ မသံုးျဖစ္ေအာင္၊ သင္ႏွင့္အတူေငြသား အနည္းအက်ဥ္းသာ ေဆာင္ထားပါ။  
• အျပင္ဆုိင္တြင ္၀ယ္စားျခင္းထက္၊ သင္ ့အိမ္တြင္စားပါ (သို ့) အိမ္မွ အစားအစာကုိယူလာပါ။  
• ေနာက္က်ေႀကး မေပးရေအာင္၊ ဘီလ္ (ေငြေတာင္းစာ)မ်ား အခ်ိန္မီေပးပါ။  
• အေသးသံုးစရိတ္မ်ားျဖစ္သည္ ့ဆိုဒါအခ်ိဳရည္၊သႀကားလုံးႏႇင့ ္အေက်ာ္မ်ား(အာလူးေႀကာ ္စသည ္

တုိ႕) ၀ယ္ယူျခင္း မ်ားသတိျပဳပါ။ 
• ကူပြန္လက္မွတ္မ်ားသံုးပါ၊။ 
• ေလႇ်ာ့ေစ်းျဖင့္ေရာင္းေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိရွာ၀ယ္ပါ၊ အျခားပစၥည္းမ်ားလည္း ႀကည့္ပါ။ 
• ေလႇ်ာ့ေစ်းျဖင့္ေရာင္းေသာ ဆိုင္မ်ားတြင္ေစ်း၀ယ္ပါ။ (ေဒၚလာစတုိး) 
• လုိခ်င္ေသာပစၥည္းမ်ားမဟုတ္ပဲ၊ လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိ အဓိကထား၀ယ္ပါ၊ 
• မလုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား မ၀ယ္မိေစရန္မိမိကုိယ္မိမိ သတိရွိပါ။ 
• မလုိအပသ္ည့္ပစည္းမ်ား ၀ယ္မိပါက (သို႕) ၀ယ္ယူရန္ လက္မွတ္ထုိးမိပါက ပစၥည္းမ်ားဆုိင္သုိ႕ 

ျပန္ပိ ့့ုပါ (သို ့) လက္မႇတ္ထုိးျပီးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားကုိ ဖ်က္ပစ္ပါ။ 
• သင္ေရးစြဲထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္ကုိသတိမူပါ။ 
• တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္း၀ယ္မည္ဟု စဥ္းစားပါက၊ ေစ်းအသက္သာဆံုး ရႏိုင္ရန္၊ ထုိပစၥညး္ကုိ ေနရာ 

အေတာ္မ်ားမ်ား တြငေ္လ့လာ ႀကည့္ရႈျပီးမႇ၀ယ္ပါ။ 
• ၀ယ္ျပီးေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေငြရေျပစာမ်ားကုိ သိမ္းထားပါ။ သိ ု ့မွသာ ထုိပစၥည္းမ်ား ႏႇင့္ 

ပတ္ သက္ျပီး အခက္အခဲ ရိွေသာ ္ဆိုင္သုိ ့ျပန္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္    
•  သုံးစြဲမသုံးစြဲမသုံးစြဲမသုံးစြဲမႈႈ ႈႈ    အေႏအေႏအေႏအေႏွွွွာင္အဖြဲာင္အဖြဲာင္အဖြဲာင္အဖြဲ ့ ့ ့ ့မ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိ ေ ေ ေ ေရရရရွာွာွာွာင္ပါင္ပါင္ပါင္ပါ။။။။    

    
    
    
    
    

တေန႕လႇ်င္ ၁ေဒၚလာ (သုိ ့) 
၅ေဒၚလာမ်ွ ႀကိဳးစားစုျခင္း 
အားျဖင့္၊ အခ်ိန္ႀကာလာလ်ွင္ 
စုေငြမ်ား၊ အမ်ားအျပားျဖစ္ 
လာႏုိင္သည္ကုိ သတိျပဳပါ။ 

ေငြေငြေငြေငြရေျပစာ ရေျပစာ ရေျပစာ ရေျပစာ မ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိမ်ားကုိ 

သသသသိမ္းိမ္းိမ္းိမ္းထား ရန္ ထား ရန္ ထား ရန္ ထား ရန္ 
သတိရပါသတိရပါသတိရပါသတိရပါ 
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သုံးသုံးသုံးသုံးစြဲမစြဲမစြဲမစြဲမႈႈႈႈ    အေႏအေႏအေႏအေႏွွွွာင္အဖြဲာင္အဖြဲာင္အဖြဲာင္အဖြဲ ့မ်ား  ့မ်ား  ့မ်ား  ့မ်ား (SPENDING TRAPS)(SPENDING TRAPS)(SPENDING TRAPS)(SPENDING TRAPS)    
  

သံုးစြဲမႈ အေႏႇာင္အဖြဲ ့မ်ားသည္၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား (သို႕) ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မူလ 
တန္ဖိုးထက္(သို ့)သင္ထင္ထားသည္ထက္ မ်ားစြာပုိမိုကုန္က်ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤ၀န ္
ေဆာင္မႈ အမ်ားစသုည ္ေစ်းသက္သာသည္ဟုထင္ရေသာ္လည္း၊ ၄င္းတုိ ့ကုိ သငသ္ 
ေဘာတူ လက္မွတ္မထုိးမီ အမွန္တကယ္ကုန္က်မည္ ့တန္ဖိုးကုိ နားလည္သေဘာေပါက္သင့္သည။္ 

 
ခ်က္လက္မႇတ္ခ်က္လက္မႇတ္ခ်က္လက္မႇတ္ခ်က္လက္မႇတ္ ေ ေ ေ ေငြထုတ္ျခင္းႏႇင့္ငြထုတ္ျခင္းႏႇင့္ငြထုတ္ျခင္းႏႇင့္ငြထုတ္ျခင္းႏႇင့္    မန္းနီးေအာ္ဒါမ်ားမန္းနီးေအာ္ဒါမ်ားမန္းနီးေအာ္ဒါမ်ားမန္းနီးေအာ္ဒါမ်ား    (Check(Check(Check(Check----Cashing and Money Orders) Cashing and Money Orders) Cashing and Money Orders) Cashing and Money Orders)     

ခ်က္လက္မွတ္ ေငြထုတ္ေပးေသာ ဆိုင္မ်ားသည၊္ သင့္ကုိေပးထားေသာ ခ်က္ လက္မွတ္မ်ားကိ ု
လက္ခံျပီး၊ အခေႀကးေငြယူ၍ သင့္အားေငြသား ထုတ္ေပးသည။္ ပံုမွန္အားျဖင္၊့ အခေႀကးေငြမႇာ 
သင့္ကုိ ေပးေသာ ေငြပမာဏ ၏ (၈)% နီးပါးရွိသည။္  ဥပမာဆိုရေသာ၊္ သင္ ့ ခ်က္လက္မွတ္ 
သည ္ ေဒၚလာ (၁၀၀) ျဖစ္လွ်င၊္ ခ်က္လက္မွတ္ေငြထုတ္ေပးေသာ ဆိုင္တြင္သြားထုတ္ပါက၊ 
ေငြသား ရရန ္၄င္းတုိ ့အား (၈) ေဒၚလာ ေပးရမည္ ျဖစ္သည။္ 

 

ခရက္ဒစ္ကဒ္ခရက္ဒစ္ကဒ္ခရက္ဒစ္ကဒ္ခရက္ဒစ္ကဒ္((((အေအေအေအေႀႀႀႀကြးကြးကြးကြး၀၀၀၀ယ္ကတ္ျပားယ္ကတ္ျပားယ္ကတ္ျပားယ္ကတ္ျပား) ) ) ) အတုိးႏႇင့္အတုိးႏႇင့္အတုိးႏႇင့္အတုိးႏႇင့္    အခေအခေအခေအခေႀႀႀႀကးေငြမ်ားကးေငြမ်ားကးေငြမ်ားကးေငြမ်ား (Credit Card Interest and (Credit Card Interest and (Credit Card Interest and (Credit Card Interest and 

Fees)Fees)Fees)Fees)    
ခရက္ဒစ္ကဒ္ကုိ ခ်င့္ခ်ိန္၍သံုးျခင္းသည ္ သင၏္ ေငြေႀကးအနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးေႀကာင္း 
ေနာက္္ပိုင္းတြင ္ေဆြးေႏြးမည။္  ခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ားေႀကာင့္ ႀကီးစြာေသာ ဒကုၡအတြင္းသို  ့အလြယ္ 
တကူသက္ဆင္းႏိုင္သည္။ သင၏္ ခရက္ဒစ္ကဒ္အေပၚအတုိး ေပးရမည္ဆုိပါက သင့္တြင ္
အေႀကြး အမ်ား အျပား အျမန္တင္ႏိုင္ျပီး၊ ထုိအေႀကြးမ်ားထမဲႇ ရုန္းထြက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ လစဥ္ 
ခရက္ဒစ္ကဒ ္ ေႀကြးကုိ အကုန္ဆပ ္ ျခင္းသည ္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ျပီး (အတုိးလုုံး၀ေပး စရာမလုိ 
ေတာ့ပါ)၊  အနည္းဆံုး ေပးရမည္ ့ပမာဏကုိ ပံုမွနေ္ပး သင့္သည္။ မေပးခဲ့ေသာ ္သင့္ကုိ အတုိးႏႇင့္ 
အခေႀကးေငြေတာင္းမည ္ျဖစ္ျပီး၊ တစ္ႀကိမ္လွ်င္္(၁၅)ေဒၚလာ(သိ႕ု)(၂၀) ေဒၚလာအထိေပးရမည္။ 

 

ဘဘဘဘဏဏဏဏ္ေ္ေ္ေ္ေငြပုိထုတ္ငြပုိထုတ္ငြပုိထုတ္ငြပုိထုတ္ စာရင္းမ်ား  စာရင္းမ်ား  စာရင္းမ်ား  စာရင္းမ်ား (Over Drawing Accounts)(Over Drawing Accounts)(Over Drawing Accounts)(Over Drawing Accounts)    

ဘဏေ္ငြပိုထုတ္ျခင္းသည၊္ သင့္ေငြစာရင္းထဲ ပိုက္ဆံ မရွေိတာ့သည္ ့အခ်ိန္တြင ္ ခ်က္လက္မွတ္ 
ေရးျခင္း(သိ႕ု) ေအတီအမ(္အလုိအေလ်ာက္ေငြထုတ္စက္)မွ ေငြသားထုတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္္သည့္ 
အခါတြင ္ ျဖစ္ပြားသည။္ ထုိသို႕ျဖစ္လႇ်င္ ဘဏ္မွသင့္အား အခေႀကး အမ်ားအျပား ေတာင္းမည္ 
ျဖစ္သည။္ မ်ားေသာ အားျဖင္ ့ထုိေႀကးသည္ သင္ေရးေသာ ခ်က္လက္မွတ္ ထက္ပင ္ပိုႏိုင္သည။္ 

 

လစာထုတ္ရက္လစာထုတ္ရက္လစာထုတ္ရက္လစာထုတ္ရက္    ေခ်းေငြမ်ားေခ်းေငြမ်ားေခ်းေငြမ်ားေခ်းေငြမ်ား    (Payday Loans)(Payday Loans)(Payday Loans)(Payday Loans)    

လစာထုတ္ရက္ေခ်းေငြမ်ားမႇာ သံုးစြဲမႈအေႏွာင္အဖြဲ ့မ်ားတြင ္ အဆိုးဆုံးျဖစ္သည္။ လစာထုတ္ 
ရက္ မတုိင္မ ီရက္အနငဲယ္အလုိ တြင ္ေငြလုိအပ္ပါက၊ လစာထုတ္ရက္ ေငြေခ်း သူမ်ားမွသင့္ကုိ 
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ခ်က္ လက္မႇတ္ ေရးခိုင္းမည။္ ထုိခ်က္လက္မွတ္ကုိ သင၏္လစာခ်က္လက္မႇတ္ မရမခ်င္း ၄င္းတုိ႕ 
မွ ေငြထုတ္မည္ မဟုတ္ပါ။ သိ႕ုေသာ္လည္း လစာထုတ္ရက္မတုိင္မီ သင ္ေဒၚလာ(၁၀၀) လုိအပ ္
ပါက၊ ၄င္းတုိ ့ကုိ ေရးေပးရ ေသာ ခ်က္လက္မွတ္တြင ္ (၁၂၅) ေဒၚလာ ေရးခိုင္းလိမ့္မည္၊ ထုိ ့ 
ေႀကာင္ ့ ေဒၚလာ (၁၀၀) ကုိ တပတ္ အတြက္ေခ်းျခင္းအတြက္၊ အပိုေငြ (၂၅) ေဒၚလာ ကုန္က် 
မည္၊ ထုိအတုိးႏွဳန္းသည ္၁၃၀၀% ခန ္ ့ ျဖစ္သည္၊ 

    
ငငငငွွွွားရမ္းျခင္းမႇားရမ္းျခင္းမႇားရမ္းျခင္းမႇားရမ္းျခင္းမႇ    ပုိင္ဆုိင္ျခင္းသုိပုိင္ဆုိင္ျခင္းသုိပုိင္ဆုိင္ျခင္းသုိပုိင္ဆုိင္ျခင္းသုိ    ့့ ့့(Rent(Rent(Rent(Rent----totototo----Own)Own)Own)Own)    

ငွားရမ္းျခင္းမႇပိုငဆ္ိုင္ျခင္းသို ့ဟူေသာ ဆိုင္မ်ားသည ္ဆိုး၀ါးေသာ သံုးစြမဲႈ အေႏွာင္အဖြဲ ့ ေနာက္ 
တစ္ခ ု ျဖစသ္ည။္ ထုိဆုိင္မ်ားသည ္သင္ေငြအျပည့္ေပးျပီး မ၀ယ္ႏိုင္ေသာ အိမ္ေထာင ္ပရိေဘာဂ 
မ်ားကုိ ၀ယ္ခိုင္းျခင္းျဖစ္သည။္ တနဖ္ုိး၏ အခ်ိဳ အ့ပိုင္းကုိသာ သင္လစဥ္ ေပးရမည္ျဖစ္သည။္ 
သို႕ေသာ္လည္း  ထုိဆုိင္မ်ား၏ အတုိးႏွဳန္း ျမင့္မားသည။္ ထုိပစၥည္းကုိ သင္ပိုင္ဆုိင ္သည့္အခ်ိန ္
တြင ္မူလတန္ဖိုးထက္ (၃)ဆ မွ (၁၀)ဆအထိ ေပးျပီးျဖစ္လိမ့္မည။္ 

 

အတုိးမ့ဲအတုိးမ့ဲအတုိးမ့ဲအတုိးမ့ဲ    ၀၀၀၀ယ္ယူျခင္းယ္ယူျခင္းယ္ယူျခင္းယ္ယူျခင္းမ်ား မ်ား မ်ား မ်ား (Interest Free Purchases)(Interest Free Purchases)(Interest Free Purchases)(Interest Free Purchases) 

အခ်ိဳ ဆ့ိုင္မ်ားမွေႀကာ္ျငာမ်ားတြင၊္ သင္တစ္စံုတရာကုိ ၀ယ္ယူႏိုင္သည၊္ က်သင့္ေငြကုိ ေနာက္မွ 
ေပးျပီး၊ အတုိးကုိ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေပးစရာမလုိဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထုိကမ္းလွမ္းခ်က္ မ်ားကုိ 
လြန္စြာ သတိထား သင့္သည ္ အဘယ္ ေႀကာင့္ဆုိေသာ္၊ သင္အတုိးေပးရမည့္အခ်ိန္ ေရာက္ 
ေသာအခါ ထုိအတုိး သည ္အလြန္ျမင္ေ့နလိမ့္မည္၊ အကယ္၍ တစခ္ုခုကုိ(၁) ႏစွ ္(သိ႕ု) (၂) ႏွစ္ 
အတုိးမဲ့ ၀ယ္ယူမည္ဆုိ ပါက၊ ထုိအတုိးမဲ့ ကာလမ်ားအတြင္း တနဖ္ိုးပမာဏ အားလုံးကုိ အျပီး 
သတ္ေပးေခ်သင့္သည။္  
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အပုိင္း  အပုိင္း  အပုိင္း  အပုိင္း  ၂၂၂၂    ----    ၀၀၀၀    
ေစ်းေစ်းေစ်းေစ်း၀၀၀၀ယ္ထြက္ၿခင္း ယ္ထြက္ၿခင္း ယ္ထြက္ၿခင္း ယ္ထြက္ၿခင္း / / / / ကုန္စုံဆုိကုန္စုံဆုိကုန္စုံဆုိကုန္စုံဆုိင္င္င္င္    

 
စူပါမားကက္ - ဆုိတာဘာလ?ဲ 

ယူအစ္ႏုိင္ငံရ႕ဲကုန္စံုဆိုင္အမ်ားစုမွာ အဆင္သင္႔စားသံုးႏိုင္ရန ္ စီမံထား 
ေသာ အစားအစာမ်ားေရာင္းခ်သည္႕ဆိုင္၊ အသားစိမ္းဆိုင္မ်ား၊ မုန္႕ဆိုင္မ်ားႏွင့္၊ 
သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားအားလုံးကုိ တစ္ဆုိင ္ ထမဲွာရႏုိင္ၾကပါတယ္။ 
စူပါမားကက္ တခုကုိသင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ သည္ ့ ဘယ္လုိိုအခ်ိန္မ်ိဳး မဆိုသင ္
သြားႏုိင္သည္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ (၂၄) နာရီဖြင့္ၾကသည္္။ အိမ္နီးနား 
ပတ္ဝန္းက်င္အမ်ားစုတြင္ ရိွသည့္ စူပါ မားကက္မ်ားထမဲွ သင္ေရြးခ်ယ္ဖုိ႕ ႏွစ္ခု 
ရိွေနနုိင္ပါသည္။ ၎တုိ႔ထဲမ ွတစ္ခုခုမွာေတာ့ သင့္အတြက္ အေျခခ ံစားသံုးကုန ္
မ်ားႏွင့္ ေတာက္တိုမယ္ရပစၥည္းေတြ ရႏုိင္မွာ ျဖစ္ျပီး၊ အဲ့ဒီဆုိင္မွာ ၎တုိ႔၏ စပယ္ရွယ္ပစၥည္းအခ်ို႕ႏွင့္၊ 
လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္းရႏိုင္ပါသည္။  

    
အျခားေသာစတုိးဆုိင္မ်ာအျခားေသာစတုိးဆုိင္မ်ာအျခားေသာစတုိးဆုိင္မ်ာအျခားေသာစတုိးဆုိင္မ်ား 

• အထူးၿပဳစတုိးဆုိင္မ်ားအထူးၿပဳစတုိးဆုိင္မ်ားအထူးၿပဳစတုိးဆုိင္မ်ားအထူးၿပဳစတုိးဆုိင္မ်ား(Specialty S(Specialty S(Specialty S(Specialty Stores)tores)tores)tores)။။။။        စူပါမားကက္မ်ားအျပင္၊ ပုိမိုေသးငယ္ျပီး၊ မိမိတို႕ 
ပုိင္ႏုိင ္ ကြ်မ္းက်ငသ္ည့္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား အခ်ိဳ႕ကုိသာ ေရာင္းခ်ေသာ စတိုးဆုိင္ငယ္မ်ား 
(Specialty Store) တို႕လည္းရိွႏုိင္ပါတယ္။ဥပမာ၊ Butcher ႏွင့္လူမ်ိဳးုႏြယ္စုမ်ား၏ကုန္စံုဆိုင္မ်ား။ 
 

• ရပ္ကြက္အနီးပတ္ရပ္ကြက္အနီးပတ္ရပ္ကြက္အနီးပတ္ရပ္ကြက္အနီးပတ္ဝန္းက်င္ထဲမွေစ်းဆိုင္ငယ္မ်ားဝန္းက်င္ထဲမွေစ်းဆိုင္ငယ္မ်ားဝန္းက်င္ထဲမွေစ်းဆိုင္ငယ္မ်ားဝန္းက်င္ထဲမွေစ်းဆိုင္ငယ္မ်ား။ ရပ္ကြက္အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္ (Neighbor 
hood)ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရွိ စတုိးဆုိင္မ်ားမွာ အေျခခံက်သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား (ေပါင္မုန္႕၊ ႏြားနုိ႕၊ 
ခ်ိီးစ္စသည္တို႔) ေရာင္းခ်တတ္ပါတယ္။ ဤစတိုးဆုိင္ငယ္မ်ားတြင္ ေစ်းဝယ္ရန္ အဆင္ေျပ 
ေသာ္လည္းစူပါမားကက္မ်ားထက္အျမေဲစ်းပိုၾကီးတတ္သည္။  
 

• အထူးၿပဳစတုိးဆုိင္မ်ားအထူးၿပဳစတုိးဆုိင္မ်ားအထူးၿပဳစတုိးဆုိင္မ်ားအထူးၿပဳစတုိးဆုိင္မ်ား(Specialty Stores)(Specialty Stores)(Specialty Stores)(Specialty Stores)။ ။ ။ ။  တခါတရံမွာ အထးူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ လူမ်ိဳးႏြယ္စု 
အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရာင္းခ်သည့္ စတုိးဆုိင္မ်ားတြင္ ပံုမွန္စူပါမားကက္ၾကီးမ်ားတြင္ 
မရနုိင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ရိွတတ္ပါသည္။ (အာရေွစ်းဆုိင္၊ အာဖရိကစတုိးမ်ား စသည္) 
ဤသို႔ေသာ စတုိးဆုိင္မ်ား၏ တည္ေနရာမ်ားကုိ လုပ္အားေပးမ်ားမွ မိသားစုုမ်ားအား ကူညီျပသ 
ႏုိင္ပါသည။္  
 



18 

 

ေစ်းႏႈန္းကုိနားလည္ျခင္းေစ်းႏႈန္းကုိနားလည္ျခင္းေစ်းႏႈန္းကုိနားလည္ျခင္းေစ်းႏႈန္းကုိနားလည္ျခင္း  
 

• စတုိးဆိုင္မ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ားစတုိးဆိုင္မ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ားစတုိးဆိုင္မ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ားစတုိးဆိုင္မ်ား၏ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ား။  ထူးျခားေသာကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခုတြင္ ကုန္ပစၥည္း 
အမွတ္တံဆိပ ္ မ်ားစြာရွိတတ္ပါသည္။ စူပါမားကက္အမ်ားစုမွာလည္း ၎တုိ႔ရ႕ဲ ကုိယ္ပိုင ္
ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ား ရိွတတ္ျပီး အျခားအမွတ္တံဆိပ္ေတြထက္ မသိမသာ ေစ်းေပါတတ္ 
ပါသည္္ (ဥပမာ - Kroger) အမ်ားစုမွာ အတူတူ ေလာက္ျဖစ္ျပီး အားလုံးသည္ စိတ္ခ်ရသည္။ 
လက္ခံႏုိင္ေလာက္သည့္ အရည္အေသြးလည္းရိွၾကသည္။ 
 

• အေျမာက္အျမားဝယ္ယူျခင္းအေျမာက္အျမားဝယ္ယူျခင္းအေျမာက္အျမားဝယ္ယူျခင္းအေျမာက္အျမားဝယ္ယူျခင္း။  ေငြေၾကးသက္သာႏုိင္ဖို႔ ေကာင္းမြန္တဲ့အျခားနည္းလမ္းမွာ ကုန ္
ပစၥည္းမ်ားကုိ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ဝယ္ယူျခင္း (အေျမာက္အျမားဝယ္ယူျခင္း) ပင္ျဖစ ္ တယ္။ 
ဤနည္းလမ္းသည္ ထူးျခားေကာင္းမြန္သည့္ ေခြ်တာေရး နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ ၿဖစ္သည္။ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္္ဆုိေသာ္ ေနာင္အခါမွာသင္လိုအပ္လာႏိုင္မည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ အေျမာက္အမ်ား ဝယ္ယူျခင္း 
ျဖင့္ ခ်ိဳသာသည့္ ေစ်းႏႈန္းၿဖင့့္ ဝယ္ယူခြင့္ရျပီး စုေဆာင္း ထားနုိင္ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ 
အထူးသျဖင့္ သင္ အေျမာက္အမ်ား အသံုးျပဳသည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား (သို႕) အလွ်င္အျမန ္ မပ်က္ 
စီးႏုိင္သည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။  
 

• စူပါမားကက္မ်ားတြင္၎တို႕၏ ေရာင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်သည္ ့ နည္းလမ္းေပါင္း 
ေျမာက္မ်ားစြာရိွပါသည္။ "Sale" ဟု အမွတ္အသား ျပထားေပမဲ ့ သင့္ေငြျဖင့္ သင္ဘာကုိ ရႏုိ္င္ 
မည္ကုိ နားလည္ထား ဖုိ႕လိုပါသည္။ ဥပမာအေနၿဖင့္၊ စူပါမားကက္မ်ားမွ သင္၏ အာရံုကုိ 
စြဲေဆာင္နုိင္ဖို႕ရန္အတြက္ “(၂) ခုကုိ (၅) ေဒၚလာ” ဆိုတာမ်ိုးေျပာလာတတ္ပါသည္။ ၎အမွတ္ 
အသားမ်ားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္မည္ဆိုလွ်င၊္ တစ္ခုထဝဲယ္၍ ရႏိုင္ျပီး ေလွ်ာ့ေစ်းၿဖင့္ 
ရေကာင္းရႏုိင္ပါသည္။ ျပီးေနာက္၊ တစ္ခုဝယ္လွ်င္တစ္ခုအလကားေပးသည့္ ေလွ်ာ့ေစ်းလည္း 
ရိွတတ္ ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တစ္ခုကုိ ေစ်းႏႈန္းအျပည့္ေပးဝယ္ခိုင္းျပီး အပိ ုတစ္ခ ုအလကား 
ေပးလိုက္သည္သ့ေဘာပါ။ 
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<တံဆိပ္နမူနာမ်ား> 

 
 

• ကူပြန္မ်ားကူပြန္မ်ားကူပြန္မ်ားကူပြန္မ်ား။  ကူပြန္မ်ားသည္ စူပါမားကက္မ်ားရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ အေရာင္း ျမွင့္တင ္ ေပးသည္ ့
စာရြက္ပိုင္းငယ္ေလးမ်ားပင္ၿဖစ္သည္။ ၎ကူပြန္မ်ားကုိ စတုိးဆုိင္သုိ႔ ယူသြား ၿခင္းၿဖင့္ သတ္မွတ္ 
ထားသည့္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝယ္ယူရာမွာ ေလ်ာ့ေစ်းၿဖင္ ့ ရနုိင ္ ပါသည။္ ကူပြန္တစ္ေစာင ္
သည္ ေငြစကၠဴတစ္ရြက္ႏွင့္ သ႑ာန္တူပါသည္။ ဥပမာ  တစ္ေဒၚလာတန္ ကူပြန္တစ္ေစာင္ကုိ 
ဂ်ံုၿဖင့္လုပ္ထားသည့္ အစားအစာ(Cereal)ဗူး မ ွ ရထားသည္ဆုိပါစို႔။ ေငြကုိင္စာေရး က၎ကူပြန ္
ကုိေငြစကၠဴကဲ့သို႔လက္ခံယူမွာျဖစ္သည္္။ ေငြရွင္းသည္ေ့ကာင္တာ ေရာက္သည္ႏွင့္ ၎ကူပြန ္
မ်ားကုိ ေငြက္ုိင္စာေရးလက္ထ ဲအပ္လိုက္ရံုႏွင့္၊ ေငြက္ုိင္စာေရးမွစီစစ္ျပီး သင္ဝယ္ယူသည့္ ပစၥည္း 
အတြက္ ေပးရန္ က်န္ရိွေနေသးသည့္ ေငြကုိပ ဲေကာက္ခံမွာျဖစ္သည္္။  

 
 

ကူပြန္မ်ားကုိမတူညီသည့္အရင္းအျမစ္မ်ားမွရရွိႏုိင္ပါသည္။ 
• စတိုးဆုငိ္ဝက္ဆ္ုိဒ္မ်ားန႕ဲအီးကူပြန္မ်ား၊ 
• အြန္လုိင္းဝက္ဆုိက္မ်ားမွ ကူပြန္၊ 
•  တနဂၤေႏြေန႕ထုတ္သတင္းစာမ်ား၊ 
•  ၾကားရက္မ်ားတြင္ ျဖန္႕ေဝသည့္ စူပါမားကက္စာေစာင္မ်ား(သို႕)ေဝစာမ်ား၊ 
•  ကုမၸဏ ီ(သို႕) ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ ဝက္ဆုိဒ္မ်ား၊ 
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• စတုိးဆိုင္မ်ား ရွိ ကူပြန္မ်ားထားသည့္ စင္မ်ား၊ 
• ေျပစာကူပြန္မ်ား (ပံုႏိွပ္ထားသည့္ သင့္ေငြရေျပစာေနာက္ေက်ာတြင္ရိ)ွ 
• စာတိုက္မွတဆင့္ေပးပို႔ေသာ ကူပြန္မ်ား၊  
 
• စတုိးဆိုင္မ်ား၏ေလ်ာ့ေစ်းကဒ္မ်ား။စတုိးဆိုင္မ်ား၏ေလ်ာ့ေစ်းကဒ္မ်ား။စတုိးဆိုင္မ်ား၏ေလ်ာ့ေစ်းကဒ္မ်ား။စတုိးဆိုင္မ်ား၏ေလ်ာ့ေစ်းကဒ္မ်ား။   ေလာ္ယလ္ဲတီကဒ(္Loyalty Card)၊ ဆုအၿဖစ္ ၿပန္လည္ 

ခ်ီးၿမွင့္ သည့္ကဒ္ (Rewards Card)၊ ပိြဳ င့္ကဒ္(Ponits Card)၊ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း 
ေစေသာကဒ္ (Advantage Card) (သို႕) ကလပ္အသင္းဝင္ကဒ္ (Club card) 
တခုဆုိသည္မွာ ပလပ္စတစ္ကဒ္ (သို႔) စကၠဴကဒ္တခုျဖစ္ျပီး ၊ အၾကြးဝယ္ကဒ္ 
(Credit card) (သို႔) ဘဏ္ကဒ ္ ( Debit card ) တို႕ႏွင္ ့ မ်က္ ျမင္အားျဖင့္္ 
တူေန တတ္ပါသည္။ ၎ကဒ္မ်ားသည္ ကဒ ္ကုိင ္ေဆာင္သူကုိ ေလာ္ယယ္ဲတီ 
အစီအစဥ္ (loyalty program) တစ္ခုခု၏ အသင္းဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာ 
ေစပါသည္။ သင့္ကုိ သူတို႕ထံမွာ ဆက္လက္ျပီးေစ်းဝယ္ရန္ တိုက္တြန္းသည့္ စူပါမားကက္ 
ၾကီးမ်ား၏ နည္းလမ္းတစ္ခုပင္ၿဖစ္သည္။ ဤကဒ္ကုိ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင္ ့ ပိုမု၍ိသက္သာ 
ေကာင္းမြန္ေသာ ေစ်းႏႈန္းၿဖင့္ အေရာင္း ျမွင့္တငသ္ည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဝယ္ယူႏုိင္ခြင့္အတြက္ 
သင့္ကုိ အက်ိဳးခံစား ရေစမွာ ျဖစ္သည္။ 

• ဘယ္ပစၥည္းေတြအထူးေလွ်ာေ့စ်းၿဖင့္ရႏိုင္မည္ ဆိုတာသိဖို႕ရန၊္ စတုိးဆုိင္အတြင္း ျဖန္႕ေဝေသာ 
စာေစာင္မ်ားကုိၾကည့္ျပီး (သို႕) စင္ေပၚမွ ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးျပီး သိရိွႏုိင္ပါသည္။ 
(လုပ္အားေပးမ်ားသိသာရန္။  ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ loyalty ကဒ္ျဖင့္(သို႕)ကဒ္မပါဘ ဲ ဝယ္ 
လွ်င္၊ဘယ္လိုေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ ရွိသည္ ဆိုသည္ ကုိရွင္းျပပါ။ ေနာက္ျပီး ကဒ္ကုိ မိမ ိ
ေစ်းဝယ္သည္ ့အၾကိမ္တိုင္း ျပသႏုိင ္မွသာေလွ်ာ့ေစ်းၿဖင့္ရႏိုင္မွာျဖစ္သည္။) 

• ကဒ္တခုရရိွဖုိ႕ရန္ လြယ္ကူပါသည္။ ထို႔အၿပင ္ အခမဲ့ ေပးေနၿခင္းလည္း ဟုတ္သည္။ စားသံုး 
သူမ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ စားပြဲတြင္ နာမည္စာရင္း ေပးသြင္းသည့္ ပံုစံကုိအၾကမ္းဖ်င္း 
ျဖည့္စြက္ျပိီးသည္ႏွင့္ ၎ကဒသ္ည္ သငအ္သံုးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီ။ သင္ေစ်းလာသင္ေစ်းလာသင္ေစ်းလာသင္ေစ်းလာ    
ဝယ္တ့ဲဝယ္တ့ဲဝယ္တ့ဲဝယ္တ့ဲ    အၾကိမ္တိုင္းမွာအၾကိမ္တိုင္းမွာအၾကိမ္တိုင္းမွာအၾကိမ္တိုင္းမွာ            အဲဒီအဲဒီအဲဒီအဲဒီ    ကဒ္ကုိကဒ္ကုိကဒ္ကုိကဒ္ကုိ    တပါတည္းယူလာျပီး၊ တပါတည္းယူလာျပီး၊ တပါတည္းယူလာျပီး၊ တပါတည္းယူလာျပီး၊     ေငြကုိင္ေငြကုိင္ေငြကုိင္ေငြကုိင္    စာေရးထံမွာျပပါ။စာေရးထံမွာျပပါ။စာေရးထံမွာျပပါ။စာေရးထံမွာျပပါ။ ဒါေပမ့ဲ 
မစိုးရိမ္ပါႏွင္။့ 
သင့္ကဒ္ေပ်ာက္သြားခဲ့လွ်င္လည္း အစားထိုးျပန္ရနုိင္ပါသည္။ ၎ကဒ္ကုိ ကုန္ပစၥည္း စစ္ေဆး 
သည့္ ေနရာမွာ ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆး ေစျပီး (သို႕) ေငြကုိင္စာေရး လက္ထဲသို႔ ထည့္ေပးလိုက္ရံုပင္။ 
သင္၏က်သင့္ေငြစာရင္းထဲက ေလ်ာ့ေငြကုိ ႏွဳတ္ယူသြား ပါလိမ္ ့မည။္  

    
• ႏႈိင္းယွဥ္ျပီးေစ်းဝယ္ျခင္ႏႈိင္းယွဥ္ျပီးေစ်းဝယ္ျခင္ႏႈိင္းယွဥ္ျပီးေစ်းဝယ္ျခင္ႏႈိင္းယွဥ္ျပီးေစ်းဝယ္ျခင္း။ အၾကီးဆုံးေသာ အထုပ္ (package) မ်ားသည္ အျမတဲမ္း အက်ိဳးျဖစ ္

ထြန္းေစသည္ ့ကုန္က်မွဳ မဟုတ္ပါ။ တခါတရ ံအေျမာက္အျမားဝယ္ယူသည့္ ပစၥည္းမ်ားက ပိုမု ိေစ်း 
ေပါေနတတ္ျပီး၊ တခါတရံမွာလည္း ပုိမုိေစ်းၾကီးတတ္ပါသည္။ သင့္အတြက္ ေသခ်ာေစႏိုင ္ သည့္ 
တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ပစၥည္းယူနစ္တခုခ်င္းစီ၏ ေစ်းႏႈန္းကုိႏႈိင္းယွဥ္ရန္ ၿဖစ္သည။္ 
ပစၥည္းယူနစ ္ တခုခုကုိ အျမဲတမ္း အေလးခ်ိန ္ ေအာင္စ ( သို႕ ) ေပါင္ျဖင့္တိုင္းတာေလ့ရိွတယ္။ 
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ကုန္စံုဆိုင္အမ်ားစုသည္ ပစၥည္းယူနစ္တခု၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ကုန္ပစၥည္းထားသည့္ စင္ေပၚက 
တံဆိပ္မ်ား ေပၚတြင္ ေဖၚျပေလ့ရိွသည္။ ေစ်းႏႈန္းႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ဖုိ႕လြယ္ကူေစပါသည္။ ၎ေစ်းႏႈန္းျပ 
တံဆိပ္သည္ သီးျခား ကုန္ပစၥည္းတခုစီ၏ တစ္ယူနစ ္ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေဖာ္ျပပါ လိမ့္မည။္  

 

 

    
    

ေစ်းဝယ္ျခင္းႏွင္ေစ်းဝယ္ျခင္းႏွင္ေစ်းဝယ္ျခင္းႏွင္ေစ်းဝယ္ျခင္းႏွင့္ဘတ္ဂ်က့္ဘတ္ဂ်က့္ဘတ္ဂ်က့္ဘတ္ဂ်က္((((ရသုံးခန္႔မွန္းေၿခေရသုံးခန္႔မွန္းေၿခေရသုံးခန္႔မွန္းေၿခေရသုံးခန္႔မွန္းေၿခေငြစရင္းငြစရင္းငြစရင္းငြစရင္း))))မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    
 
ေစ်းဝယ္ထြေစ်းဝယ္ထြေစ်းဝယ္ထြေစ်းဝယ္ထြက္သည့္အခါ သင္၏ရသုံးခန္႔မွန္းေၿခေငြစာရင္းႏွင့္ တသမတ္တည္းရွိေနသည္က္သည့္အခါ သင္၏ရသုံးခန္႔မွန္းေၿခေငြစာရင္းႏွင့္ တသမတ္တည္းရွိေနသည္က္သည့္အခါ သင္၏ရသုံးခန္႔မွန္းေၿခေငြစာရင္းႏွင့္ တသမတ္တည္းရွိေနသည္က္သည့္အခါ သင္၏ရသုံးခန္႔မွန္းေၿခေငြစာရင္းႏွင့္ တသမတ္တည္းရွိေနသည္    ကုိက်ိန္းကုိက်ိန္းကုိက်ိန္းကုိက်ိန္း    
ေသေစပါ။ေသေစပါ။ေသေစပါ။ေသေစပါ။ ((((လိုအပလိုအပလိုအပလိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ လိုလားခ်က္္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ လိုလားခ်က္္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ လိုလားခ်က္္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား))))    

 
စူပါမားကက္တခုတြင္ သင္ေရြးခ်ယ္ရမည့္ စားေသာက္ကုန္ ေထာင္န႕ဲခ်ိီျပီးရွိေနပါသည္။ ထို႔ 

ေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားျပီး အမ်ားၾကီးဝယ္မိတာမ်ိဳး ျဖစ္ဖုိ႕ရန ္ လြယ္ကူ 
လွပါသည္။ လိုခ်င္ဆႏၵရိွျပီး သိပ္အသံုးမလိုသည့္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္မိ 
တာမ်ိဳး (သို႔) တခုတခ ု သင္အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနသည္မ်ားကုိ 
ဝယ္ဖို႔ ေမ့သြားတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္ ပါသည္။ သင္ဝယ္မည့္ သင္ဝယ္မည့္ သင္ဝယ္မည့္ သင္ဝယ္မည့္ ပစၥည္းပစၥည္းပစၥည္းပစၥည္း    
စာရင္းကုိစာရင္းကုိစာရင္းကုိစာရင္းကုိ    စတုိစတုိစတုိစတုိးဆ္ုိင္းဆ္ုိင္းဆ္ုိင္းဆ္ုိင္    မသြားမီွ မသြားမီွ မသြားမီွ မသြားမီွ စာရင္းၾကိဳလုပ္ထားပါ။စာရင္းၾကိဳလုပ္ထားပါ။စာရင္းၾကိဳလုပ္ထားပါ။စာရင္းၾကိဳလုပ္ထားပါ။ စာရင္းၾကိဳလုပ္ျပီး 
၎စာရင္းအတိုင္း ေစ်းဝယ္ျခင္းက သင့္အခ်ိန္ကုိလည္း သက္သာ 
ေစျပီး၊ သင္လိုအပသ္ည္မ်ားကုိဘ ဲဝယ္ျဖစ္ဖုိ႕ ကုိလည္း ကူညီပါလိမ့္မည္။  

 
သင့္ရ႕ဲဘတ္ဂ်က္ (Budgets) ကုိအေျခခံျပီး၊ ေငြေၾကးပမာဏဘယ္ေလာက္သံုးစြဲမည္ ဆိုတာကုိ 

စတိုးဆုိင္သုိ႔ မသြားမွီ ဆံုးျဖတ္ထားပါ။ ဥပမာ။  သင္ဟာတပတ္စာအတြက္ အစားအေသာက္ 
ထြက္ဝယ္မည္ ဆိုပါစို႕။ တပတ္အတြင္း သင္ေငြဘယ္ေလာက္ သံုးႏုိင္သည ္ ဆိုတာကုိဆုံးျဖတ္ျပီး၊ 
အဒဲီေလာက္ေငြကုိဘအဲသံုးျပဳပါ။ သင့္ေစ်းဝယ္စာရင္းအတုိင္း အားလုံး ဝယ္ ဖုိ႔သင့္မွာ ေငြမေလာက္ 
ခဲ့လွ်င္၊ မည္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ပိုအေရးၾကီးလည္း ဆိုတာကုိ ဆံုးျဖတ္ျပီး၊ ၎ပစၥည္းမ်ားကုိပ ဲ ဝယ္ပါ။ 
(ေပါင္မုန္႕၊ ႏြားနုိ႕၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ဆန္ စသျဖင္)့ ထုိ႔ေနာက္ သိပ ္ အေရးမၾကီးလွေသာ 
ပစၥည္းမ်ားႏွင့္၊ သင့္ေစ်းဝယ္စာရင္းထဲတြင္ မပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ မဝယ္ ပါႏွင့္။ (အခ်ိဳရည္ဗူး၊ 
မုန္႔ေျခာက္၊သၾကားလုံး(candy)စသည္တုိ႔)    
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သင္ဝယ္ျပီးသမွ်ကုိေပါင္းထည့္ပါသင္ဝယ္ျပီးသမွ်ကုိေပါင္းထည့္ပါသင္ဝယ္ျပီးသမွ်ကုိေပါင္းထည့္ပါသင္ဝယ္ျပီးသမွ်ကုိေပါင္းထည့္ပါ 
သင္ေစ်းဝယ္သည့္အခါ ေငြမည္မွ် သံုးျပီးျပီလဆဲိုတာကုိ သိရိွႏုိင္ဖုိ႕ရန္ ရိုးရုိးဂဏန္း တြက္ 

စက္ကေလး တလုံးကလည္း ကူညီႏုိင္ပါသည္။ သင့္ရ႕ဲေစ်းၿခင္းေတာင္း (သို႕) လက္တြန္းလွည္း ထသဲို႔ 
ဝယ္မည့္ပစၥည္းမ်ား ထည့္သည့္အၾကိမ္တိုင္း၊ ၎အမယ္တစ္ခုစီ၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ေပါင္းထည့္ပါ။ 
ပစၥည္းအမယ္ေပါင္းမည္မွ် သင္ေပါင္းထည့္ျပီးေၾကာင္းကုိ ကုန္ပစၥည္း စစ္ေဆး သည့္ေနရာ (သို႕) ေငြရွင္း 
သည္ေ့ကာင္တာမေရာက္မွသီင္အလြယ္တကူျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ 

    
သင့္ရဲ႕အစားဝယ္ကဒ္ သင့္ရဲ႕အစားဝယ္ကဒ္ သင့္ရဲ႕အစားဝယ္ကဒ္ သင့္ရဲ႕အစားဝယ္ကဒ္ ((((Food Stamp CardFood Stamp CardFood Stamp CardFood Stamp Card) ) ) ) ျဖင့္ေစ်းဝယ္ျပီးသမ်ွကုိျဖင့္ေစ်းဝယ္ျပီးသမ်ွကုိျဖင့္ေစ်းဝယ္ျပီးသမ်ွကုိျဖင့္ေစ်းဝယ္ျပီးသမ်ွကုိ    

အျမဲစီအျမဲစီအျမဲစီအျမဲစီစစ္မွတ္သားဖို႕ရန္ စစ္မွတ္သားဖို႕ရန္ စစ္မွတ္သားဖို႕ရန္ စစ္မွတ္သားဖို႕ရန္ အင္မတန္အေရးၾကီအင္မတန္အေရးၾကီအင္မတန္အေရးၾကီအင္မတန္အေရးၾကီးးးး  ပါသည္။   ပါသည္။   ပါသည္။   ပါသည္။ ဒီလိုဒီလိုဒီလိုဒီလို    စီစစ္စီစစ္စီစစ္စီစစ္    ျခင္းအားျဖင့္ျခင္းအားျဖင့္ျခင္းအားျဖင့္ျခင္းအားျဖင့္    

သင့္ကဒ္ထဲမွာေငြဘယ္ေလာက္က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္းကသင့္ကဒ္ထဲမွာေငြဘယ္ေလာက္က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္းကသင့္ကဒ္ထဲမွာေငြဘယ္ေလာက္က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္းကသင့္ကဒ္ထဲမွာေငြဘယ္ေလာက္က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္းကုိ ို ုိ ို သင္အျမဲတမ္းသင္အျမဲတမ္းသင္အျမဲတမ္းသင္အျမဲတမ္း    သိႏိုင္သိႏိုင္သိႏိုင္သိႏိုင္    
ပါလိမ့္မယ္။ပါလိမ့္မယ္။ပါလိမ့္မယ္။ပါလိမ့္မယ္။ ထုိသုိ႔စီိစစ္ဖို႕ရာမွာ၊၎ကဒ္ၿဖင့္ ေစ်းဝယ္ထားသမွ် လက္ခံေျပစာ 

အားလုံးကုိ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျဖတ္ပုိင္းမ်ားကုိ ေပါင္းထည့္ျခင္း၊ စသျဖင့္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည။္ ကဒ္ အတြင္းရိ ွ
လက္က်န္ေငြပမာဏကုိသိႏုိင္ဖုိ႕ရန ္ အစားဝယ္လက္မွတ္ (Food Stamps) ဆိုသည့္ အခန္းက႑ 
ေအာက္တြင ္ၾကည့္ပါ။     
    
ၾကိဳတင္အစီအစဥ္ဆဲၾကိဳတင္အစီအစဥ္ဆဲၾကိဳတင္အစီအစဥ္ဆဲၾကိဳတင္အစီအစဥ္ဆဲြျခင္းႏွင့္ေကာင္းမြန္သည့္ြျခင္းႏွင့္ေကာင္းမြန္သည့္ြျခင္းႏွင့္ေကာင္းမြန္သည့္ြျခင္းႏွင့္ေကာင္းမြန္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း။။။။  
        လာမည့္ရက္အနည္းငယ္အတြင္း သင္ခ်က္ျပဳတ္လိုသည့္ ခ်က္နည္းၿပဳပ္နည္း (recipes) 
မ်ားကုိၾကိဳတင္စီမံျပီး သင္လိုအပ္မည္ ့ အစာပလာ၊ ေရာေနွာပါဝင္မည္ ့ အရာမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုထားပါ။ 
ေနာက္တစ္ၾကိမ ္ သင္ေစ်းဝယ္မထြက္မွီထိ လုံေလာက္မည့္ အစားအစာမ်ား ကုိ ဝယ္ယူရင္း သင္လ်ာ 
ထားသည္ ့ေငြထက္အပို မသံုးစြဲျဖစ္ဖုိ႕ကုိလည္း က်ိန္းေသေစပါ။ သင္ဝယ္ ယူသမွ် ပစၥည္းအမယ္တိုင္းကုိ 
လက္တြန္း လွည္းတြင္ ထည့္ရင္း၊ ဂဏန္းတြက္စက္ျဖင္ ့ ပစၥည္း အမယ္ အေရအတြက္ကုိ ေပါင္းထည္ ့
ႏုိင္ပါသည္။  

သို႔ေသာ ္ သင္၌ ေစ်းဝယ္စာရင္းရိွေနလွ်င္ပင္၊ သင့္အေနႏွင့္ စူပါမားကက္မ်ားထ၌ဲ ဆံုးျဖတ္ 
ခ်က္အခ်ိဳ႕ ခ်မွတ္ရန ္ လိုအပ္ပါမည္။ သင့္ကုိယ္ကုိ စားဖိုမွဴးတစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ ေတြးတတ္ ဖို႔ရန္ ကူည ီ
ပါလိမ့္မည္။ စားဖိုမွဴးေကာင္းတစေ္ယာက္ ဆိသုည္မွာ ေရာေႏွာ ခ်က္ျပဳတ္ရမည့္  အစာပလာစာရင္းကုိ 
ျပဳစုျပီးေသာ္လည္း၊ ဘယ္အသားဟာ အလတ္ဆတ္ဆုံး ျဖစ္ျပီး၊ ဘယ္ေစ်းႏႈန္းက အသင့္ေတာ္ဆံုး 
ျဖစ္တယ္ ဆိုသည္ကုိ ေလ့လာၾကည့္ရႈတတ္ပါတယ္။ သို႔ဆုိလွ်င္ အကယ္၍ ေရာေႏွာရမည့္စာရင္းတြင္ 
ၾကက္သြန္နီပါေနေပမဲ့၊ ၎ စူပါမားကက္ထတဲြင္ မရႏုိင္ (သို႕မဟုတ္) လတ္ဆတ္မႈမရွသိည္ကို 
ေတြ႕လွ်င္၊ စားဖုိမွဴးအေနၿဖင့္ အျခားၾကက္သြန ္ ထမဲွ အေကာင္းဆံုးကုိ ေရြးခ်ယ္သြားပါလိမ့္မည္။ 
သို႔မဟုတ္ လွ်င္လည္း၊ ငါးတစ္မ်ိဳးသည္ အလတ္ ဆတ္ဆုံး အေျခအေနတြင္ ရိွေနလွ်င္၊ ေစ်းဝယ္ 
စာရင္းထရဲွငိါးအမ်ိဳးအစားထက္၊၎ငါးကုိဘေဲရြးဝယ္သြားမွာျဖစ္သည။္  
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အစားဝယ္လက္မွတ္အစားဝယ္လက္မွတ္အစားဝယ္လက္မွတ္အစားဝယ္လက္မွတ္ (Food Stamps) (Food Stamps) (Food Stamps) (Food Stamps)    
အစားဝယ္လက္မွတ္အစားဝယ္လက္မွတ္အစားဝယ္လက္မွတ္အစားဝယ္လက္မွတ္ျဖင့္ဘာေျဖင့္ဘာေျဖင့္ဘာေျဖင့္ဘာေတြဝယ္လို႕ရျပီး၊ ဘာေတြမရဘူးလဲ။ တြဝယ္လို႕ရျပီး၊ ဘာေတြမရဘူးလဲ။ တြဝယ္လို႕ရျပီး၊ ဘာေတြမရဘူးလဲ။ တြဝယ္လို႕ရျပီး၊ ဘာေတြမရဘူးလဲ။     
 

သင္၏ အစားဝယ္လက္မွတ္ၿဖင့္ သင္စားေသာက္မည္ ့အစားအစာမ်ားကုိ 
ဝယ္၍ရနိုင္ဝယ္၍ရနိုင္ဝယ္၍ရနိုင္ဝယ္၍ရနိုင္ ပါသည္။ ႏြားနို႕ ႏွင္ ့ ႏုိ႕ထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ အသား၊ ငါး၊ (ၾကက္၊ ငွက္၊ 
ဘ၊ဲ ငန္း စသည့္) ဟင္းေမႊး ဟင္းစားမ်ား၊  ဥမ်ား ႏွင္ ့ပဲ မ်ား ၊ ဂ်ံုၿဖင့္ 
ျပဳလုပ္ထားသည့္ အစား အစာမ်ား(Cereals)၊ ဆန္၊ အီတလီေခါက္ဆြဲ ႏွင့္ အျခား 
ေသာ အေစအ့ႏွံထြက္ ပစၥည္းမ်ား၊ မုန္႕ဖုတ္ျခင္း၊ ခ်က္ျပဳပ္ျခင္း စသည္တို႔တြင္ 
အသံုးျပဳသည့္ ေရာေနွာပါဝင္မည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ သစ္သီး ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ 
မ်ား။ မိမိေနအိမ္အတြင္း စားသံုးရန္ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ ဝယ္ယူရသည့္ အဆင ္
သင္ ့ စားသံုးႏိုင္ေသာ အေအးအစားအစာမ်ား။ လ႔ူခႏၵာကုိယ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေရခ ဲ ႏွင့္ ေရ။ 
ကေလးႏုိ႕မႈန္႕မ်ား၊ အထူးစီမံထားေသာ စားျမအဲစားအစာအခ်ိဳ႕ (Dietetic food) (သို႕မဟုတ္) ဆီးခ်ိဳနာ 
ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အစားအစာမ်ား(Diebetic food) ႏွင့္ သဘာဝေအလွ်ာက္ျဖစ္ေသာ (သို႔) ဓါတုေဗဒျဒပ္မ်ား 
အသံုးမျပဳထားေသာ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား (organic food)၊ ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ိဳးေစ့မ်ား ႏွင္ ့မိမိအိမ္တြင ္
စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ေသာအပင္မ်ား၊ စသည္တို႕ျဖစ္သည္။     

 
  သင္၏ အစားဝယ္လက္မွတ္ၿဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကုိ ဝယ္၍မရႏုိင္္ပါဝယ္၍မရႏုိင္္ပါဝယ္၍မရႏုိင္္ပါဝယ္၍မရႏုိင္္ပါ။  

ဘီယာ၊ အရက္ (သို႕) ဝုိင္အမ်ိဳးအစားအားလုံး။ ေဆးရြက္ၾကီးမွ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ မည့္သည့္ 
ထြက္ကုန္မဆို။ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း မဟုတ္သည့္ သန္႕ရွင္းေရးသံုး ပစၥည္းမ်ား၊ ဆပ္ျပာႏွင့္ 
စကၠဴျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ကေလးခါးေထာင္းက်ိဳက္အဝတ္မ်ား။ ေဆးဝါး ပစၥည္းဆုိင္မ်ားမွ 
ေဆးဝါးမ်ား ျဖစ္သည္ ့ အက္စ္ပရင္၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးရည္ႏွင့္ ဗီတာမင္အားေဆးမ်ား။ အစား 
အေသာက္မ်ား သုိေလွာင္ႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္ ့ ခရား ႏွင္ ့ အေအးခံခြက္မ်ား။ အဆင္သင္ ့
စားႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အပူေပးျပီး အစားအစားမ်ား ႏွင့္ တိရိစၦာန္အစားအစာမ်ား ကဲ့သုိ႕ေသာ လ႔ူ 
စားေသာက္ကုန္တြင္ မပါေသာ အစားအစာမ်ား စသည္တို႕ျဖစ္သည္။ 

 

                   
 
အစားဝယ္လက္မွတ္ၿဖင့္ ဝယ္ယူ၍မရႏိုင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေငြသားၿဖင့္ သင္ေပး 

ဝယ္ရ ပါလိမ့္မည္။ 
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သင့္အစားဝယ္လက္မွတ္သင့္အစားဝယ္လက္မွတ္သင့္အစားဝယ္လက္မွတ္သင့္အစားဝယ္လက္မွတ္ရိွ လက္က်န္ေငြ စစ္ေဆးၿခင္းရိွ လက္က်န္ေငြ စစ္ေဆးၿခင္းရိွ လက္က်န္ေငြ စစ္ေဆးၿခင္းရိွ လက္က်န္ေငြ စစ္ေဆးၿခင္း။ ။ ။ ။ သင့္ကဒ္ထမဲွ ေငြလက္က်န္ကုိ အၿမသဲိရွိႏိုင္ရန္ 
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ၊ သင့္ အသံုး စရိတ္မ်ားအားလုံးကုိ သတိၾကီးစြာၿဖင့္ မ်က္ေၿခမပ်က္ 
ေစၿခင္းဘဲၿဖစ္သည္။ သင့္ကဒ္ေနာက္ေက်ာတြင္ရွိေသာ ၁၈၀၀ ႏွင့္စသည့္ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ေခၚၿခင္းၿဖင့္ 
လည္း သင့္လက္က်န္ေငြကုိ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ (သို႔ေသာ္ တစ္လအတြင္း ၃-ၾကိမ္ခန္႔သာ ေခၚခြင့္ရွိပါ 
လိမ့္မည္။) ထုိ႔အၿပင္၊ အြန္လုိင္း (online) မွတဆင့္လည္း စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္၊ ထုိအတြက္ မွတ္ပုံ 
တင္ရန ္ လုိအပ္ၿပီး၊ ၎တုိ႕၏ ဝက္ဆုိဒ္ သို႔ဝင္ရန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္သေကၤတမ်ား ၿပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ပါမည္။ 
ေကာ္လုိရာဒိ ုၿပည္နယ္တြင္ေခၚေသာ ဤအစားဝယ္ကဒ္၏အမည္မွာ Quest Card ၿဖစ္သည္။ 
 

အစားအစာမဟုတ္ေသာအစားအစာမဟုတ္ေသာအစားအစာမဟုတ္ေသာအစားအစာမဟုတ္ေသာ    ကကကကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အခြန္ေငြမ်ားုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အခြန္ေငြမ်ားုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အခြန္ေငြမ်ားုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အခြန္ေငြမ်ား((((ဘာကုိဘာကုိဘာကုိဘာကုိ    အခြန္အခြန္အခြန္အခြန္    

ေကာက္ၿပီး၊ ဘာကုိအခြန္မေကာက္သလဲေကာက္ၿပီး၊ ဘာကုိအခြန္မေကာက္သလဲေကာက္ၿပီး၊ ဘာကုိအခြန္မေကာက္သလဲေကာက္ၿပီး၊ ဘာကုိအခြန္မေကာက္သလဲ))))  
• အခြန္ေကာက္ခံၿခင္းမရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္မိသားစုမ်ားအတြက္ လုိအပ ္ေသာ 

အစားအစာမ်ား ပါဝင္ သည္။ ဥပမာအေနၿဖင့္ အခြန္မေကာက္ခံသည္ ့အထတဲြင ္ ပါဝင္ၿပီး၊ ကန္႔ 
သတ္၍မထားေသာ၊ အသားမ်ား၊ ဟင္းစားဟင္းေမႊးမ်ား(ၾကက္၊ ငွက္၊ ဘ၊ဲ ငန္း စသည)္၊ ငါး၊ 
ေပါင္မုန္႔ ႏွင့္ အစာသြတ္ေပါင္မုန္႔မ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ သစ္သီးဝလံမ်ား၊ သစ္သီးႏွင့္ အသီး 
အရြက္မွ ရေသာ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား၊ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ေကာ္ဖီ၊ လဘႅက္ေၿခာက္၊ ကုိကုိး၊ သၾကား 
လုံး(Candy)၊ အာေမြး၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအၾကိဳင္ မ်ား၊ ကိတ္မုန္႔မ်ား၊ ကြတ္ကီးမုန္႔မ်ား၊ အာလူး 
ေၾကာ္မ်ား၊ စားၿမအဲစားအစာ ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အထူးစီမံထားသည့္အစာမ်ား၊ အာဟာရၾကြယ္ဝ ေစ 
ေသာ (သို႔မဟုတ္) ခြန္အားၿဖစ္ေစ ေသာ အစာမ်ား၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အစားအစာမ်ား၊ ကေလး 
ႏို႔မွဳန္႔မ်ား၊ ၿပီးေနာက္၊ အၿခားေသာ အစာပလာမ်ား ေရာေႏွာ၍ တစုတလုံးတည္း ေပါင္းစပ္ထား 
သည့္ အစား အစာမ်ား၊ (ဥပမာ၊ သစ္သီးအရည္မ်ား( pectin)၊ ဝက္ဆီ (lard)၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ 
အဆီမ်ား) 

 
• ကုထုံးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားၿဖစ္သည့္ ဗီတာမင္မ်ား၊ ဓါတ္သတၱဳမ်ားကို ၿဖည့္စြက္ အစာ 

အၿဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားၿခင္း။ က်န္းမာေရး အကူပစၥည္းမ်ားၿဖစ ္ သည့္ အစဲ္ပ 
ရင္၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးၿပားမ်ား (သို႔မဟုတ္) ေဆးရည္မ်ား၊ အဖ်ားက် ေဆးမ်ား ႏွင့္ အစာ 
ေၾကေဆး မ်ားစသည္ ့ အစားအစာမဟုတ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းၿခင္း ႏွင္ ့ ဝယ္ၿခင္း 
အတြက္ အပါအဝင္၊ အခြန္အခ ၃.၆၂ % ေကာက္ခံႏိုင္ပါသည။္ ထုိသုိ႔ေသာ ၿဖည့္စြက္အစာမ်ား၊ 
က်န္းမာေရးအကူ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ေကာင္တာ၌ တုိက္ရိုက္ ဝယ္ယူ၍ ရႏိုင္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား 
အတြက္ အခြန္ အခႏွဳန္းမွာ ၃.၆၂%ၿဖစ္သည္။ 

 
• လူသားတုိ႔စားသံုးရန္ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ ေရာင္းဝယ္ေဖါက္ကားၿခင္း မဟုတ္ေသာ အစား အစာ 

မ်ား အတြက္ အခြန္အခႏွဳန္းမွာ ၃.၆၂% ပင္ၿဖစ္သည္။ ဥပမာမ်ားမွာ၊ အိမ္ေမြး တိရစာၦန ္အစား 
အစာမ်ား၊ ငွက္အစာ ႏွင့္ အၿခား တိရစာၦန္အစားအစာမ်ားတုိ႔ၿဖစ္သည္။ 
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ဖက္ဒရယ္ အစားဝယ္လက္မွတ္ အစီအစဥ္ (Federal Food Stamps Program) တြင္ ပါဝင္သည္ဟု 

သတ္မွတ္ထားေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ သို႔ေသာ္ ဖယ္ဒရယ္ အစားဝယ္ ကဒ္ (Federal Food 
Stamps) (သို႔မဟုတ္) WIC ေဘာင္ခ်ာမ်ား (သို႔မဟုတ္) ခ်က္လက္မွတ္မ်ားၿဖင့္ ဝယ္ယူၿခင္းမွလြဲ၍ အခြန ္
လြတ္ကင္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင္ ့ ဝယ္ယူ ေသာေၾကာင့္ ထုိသတ္မွတ္သည္မ်ားတြင္ မပါဝင္ေသာ 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား မွာ၊  

• ဗူး၊ ပုလင္း စသည္တုိ႔တြင္ထည့္ထားသည့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆုိဒ္ပါေသာ ေရ၊ (ဥပမာ၊ အၿမွပ္ 
ထေသာေရ (sparkling water) (သို႔မဟုတ္) သတၱဳဓါတ္ ပါဝင္ႏွဳန္း ၿမင့္မားၿပီး သဘာဝ 
အေလ်ာက္အၿမွပ္ထေနေသာ ေရ (seltzer water) 

• ပီေက (chewing gum) 
• စားသံုးရန္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ အပင္မ်ား။ 
• အေအးခံထားရန္ လုိအပ္ၿပီး အသင့္စားသံုးႏိုင္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အစိမ္း သုတ္မ်ား၊ 

(လက္လီေရာငး္ခ်သူမ်ားမွ ကုန္ေလွာင္ရံုထ ဲ တြင္ (သို႔) ဆိုင္တြင ္ ခ်က္ ခ်င္းၿပင္ဆင ္ ထုတ္ပိုး 
ထားၿပီးသည္မ်ား ၿဖစ္ေစ။ (သို႔)္ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူက လက္လီသမားမွ တဆင့္ ေရာင္း 
ခ်ရန္ ၿပင္ဆင္ထုတ္ပိုးထားၿပီးသည္မ်ား ၿဖစ္ေစ။) 

• ဟင္းသီး ဟင္းရြက္အစိမ္းသုတ္မ်ားသီးၿခားေရာင္းသည့္ေကာင္တာ (Salad bars) 
• အေအးခံထားေသာ အသားညွပ္ ေပါင္မုန္႔မ်ား၊ (cold sandwishes) 
• အဆင္သင့္စားသံုးႏိုင္ရန္ စီမံထားေသာ အစားအစာဘန္းမ်ား (deli trays) 
• ခ်က္ခ်င္းစားသံုးရန္လုိအပခ္်က္အတြက္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့္ အစားအစာမ်ား 

(သို႔မဟုတ္)အသင့္ၿပင္ၿပီး အစားအစာ မ်ား။ 

    
    
    
    



26 

 

အပုိင္း အပုိင္း အပုိင္း အပုိင္း ၃၃၃၃    ----    ၀၀၀၀    
ဘဏ္လုပ္ငန္းဘဏ္လုပ္ငန္းဘဏ္လုပ္ငန္းဘဏ္လုပ္ငန္း    

ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစဘဏ္လုပ္ငန္းစနစဘဏ္လုပ္ငန္းစနစဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္္္္    
 သင္၏ရ/သံုး ခန္႔မွန္းေၿခ ေငြစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) အတြင္းတြင္ ေနထုိင္ႏိုင္ရန ္
အတြက္ႏွင့္ ၊ သင္႔ေငြေၾကးကုိ စီမ ံ ခန္႔္ခြဲႏိုင္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္း 
မွာ ေဒသတြင္းရွိ ဘဏ္တစ္ခုခု (သို႔) credit union တစ္ခုခုတြင္ စာရင္း ဖြင္႔ထားဖို႕ 
လုိအပ္ပါမည။္ 

    
ေငြသားသုံးစြဲၿခင္း၏ အားနည္းခ်က္ေငြသားသုံးစြဲၿခင္း၏ အားနည္းခ်က္ေငြသားသုံးစြဲၿခင္း၏ အားနည္းခ်က္ေငြသားသုံးစြဲၿခင္း၏ အားနည္းခ်က္မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    
 ေငြသားအေၿမာက္အၿမားကုိ သြားေလရာသယ္ေဆာင္ၿခင္း ႏွင္႔ အရာရာကုိ ေငြသား ၿဖင့္သာ 
ေပးေခ်ၿခင္းမွာ အႏၱရယ္ရွိနိုင္ၿခင္း  ၊ သက္ေတာင္႔ သက္တာမရွိၿခင္း၊ အဖိုးအခၾကီးၿခင္း စသည္မ်ား ၾကံဳ 
ေတြ႔ ေစႏုိင္ပါသည္။ ေငြသားသံုးစြဲၿခင္း၏ ဆုတ္ယုတ္မွဳမ်ားမွာ-    

• မလုံၿခံဳပါ။မလုံၿခံဳပါ။မလုံၿခံဳပါ။မလုံၿခံဳပါ။ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္၊ ေငြသားမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးၿခင္း (သို႔) ခိုးယူၿခင္းခံရပါက ဘယ္ 
ေတာ့မ ွၿပန္မရႏိုင္ပါ။    

• သက္ေတာင္႔သက္သာမရွိပါ။သက္ေတာင္႔သက္သာမရွိပါ။သက္ေတာင္႔သက္သာမရွိပါ။သက္ေတာင္႔သက္သာမရွိပါ။    အဘယ္႔ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ ေစ်းၾကီးသည္႔ပစၥည္းတစ္ခုခု ဝယ္ရန ္
အတြက္ ေငြသားအေၿမာက္အၿမား သယ္ေဆာင္ရန ္ လုိအပ္ၿပီး၊ ေငြမေလာက္ခဲ႔ေသာ္ အၿမဲ အိမ ္
ၿပန္ယူရပါမည္။     

• အဖုိးအခေစ်းၾကီးသည္အဖုိးအခေစ်းၾကီးသည္အဖုိးအခေစ်းၾကီးသည္အဖုိးအခေစ်းၾကီးသည္။ ။ ။ ။ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ သင္႔ခ်က္လက္မွတ္ကုိ ေငြသားၿဖင္႔ လလွဲယ္ 
ၿပီးမွ ေငြလြဲလက္မွတ္ ဝယ္္၍ရႏိုင္ပါမည္။    

    
ဘဏ္ ႏွင္႔ ဘဏ္ ႏွင္႔ ဘဏ္ ႏွင္႔ ဘဏ္ ႏွင္႔ Credit Union Credit Union Credit Union Credit Union မ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ား    
    ဘဏ္ ႏွင္႔ credit union မ်ားသည္သင္၏ ေငြမ်ားကုိလြယ္ကူစြာႏွင္႔လုံၿခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္႔ 
တစေ္နရာကုိ ေထာက္ပံ႔ေပးသည္႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿဖစ္သည္။ ၎တုိ႔မွ သင္႔ေငြမ်ားကုိ စီမ ံခန္႔ခြဲရာ 
မွာေငြသားၿဖင့္သုံးစြဲမည္႔အစား ပိုမိုလြယ္ကူ၍၊ ပိုမိုစိတ္ခ်ရေသာ မတူညီသည္႔ ဝန္ေဆာင္မွဳ ေပါင္းမ်ား 
စြာကုိ ကမ္းလွမ္းေနပါသည္။ 

• ဘဏ္ ႏွင့္ credit union မ်ားသည္လုံၿခံဳမွဳရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ၊ ၎တုိ႔အားလုံးနီးပါးကုိ 
အေမရိကန္အစုိးရမွ အာမခံထားသည္။ ထုိနည္းအားၿဖင္႔ အကယ္၍ ဘဏ္မွသင့္ေငြမ်ား 
ၿပန္မအမ္းႏုိင္လွ်င္ အစိုးရမွ ၿပန္ေပးမည္ၿဖစ္သည္။ ၎ကုိ FDIC အာမခံၿခင္း (FDIC Insurance) FDIC Insurance) FDIC Insurance) FDIC Insurance) 
ဟုေခၚသည္။ သင့္ေငြမ်ားေပးအပ္ ထားသည္႔ မည္သူမဆို ဤကဲ႔သုိ႔ေသာ အာမခံမ်ိဳး ထားရွ ိ
ေၾကာင္း ေသခ်ာေစသင္႔သည္။ 
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• ဘဏ္ ႏွင္႔ Credit Union မ်ားကုိ အသံုးၿပဳရာ၌ လြယ္ကူ လြယ္ကူ လြယ္ကူ လြယ္ကူ သည္႔အေၾကာင္းရင္းမွာ၊ ၎တုိ႔ 
အမ်ားစုမွာ သင္႔ေငြမ်ားကုိ ထုတ္ယူႏိငု္မည့္ မတူညေီသာ တည္ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳး ၌ရိွေနေသာ 
ေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ ခ်က္လက္မွတ္အသံုးၿပဳၿခင္းကလည္း သင့္ ဘီလ္မ်ား (bills) ေပးေဆာင္ရန္ 
ႏွင့္ တန္ဖိုးၾကီး ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူ ရာတြင္ ပိုမိုလြယ္ကူေစသည္။ 

• ဘဏ္ ႏွင့္ Credit Union မ်ား၏ နွဳန္းထားမ်ားွဳန္းထားမ်ားွဳန္းထားမ်ားွဳန္းထားမ်ားသက္သာ သက္သာ သက္သာ သက္သာ ႏိုင္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၊ 
အကယ္၍ သင္ေရြးခ်ယ္မွဳမွန္ကန္ခဲ့လွ်င္ ထုိဘဏ္၌ စာရင္းဖြင့္ခ ႏွင့္ ေငြထုတ္ခမ်ား ေပးရန္ 
မလုိေပ။ အကယ္၍ ေပးရလွ်င္လည္း ခ်က္လက္မွတ္ကုိ ေငြသားၿဖင္ ့လလွဲယ္သည္႔လုပ္ငန္း (သို႔) 
ေငြလြဲလက္မွတ ္ဝယ္ယူၿခင္း တုိ႔ထက္ ေလွ်ာ႔နည္းပါမည္။ 

 

ဘဏ္ ႏွင္႔ ဘဏ္ ႏွင္႔ ဘဏ္ ႏွင္႔ ဘဏ္ ႏွင္႔ Credit Union Credit Union Credit Union Credit Union တုိ႔၏ ၿခားနားခ်က္တုိ႔၏ ၿခားနားခ်က္တုိ႔၏ ၿခားနားခ်က္တုိ႔၏ ၿခားနားခ်က္    
ဘဏ္တစ္ခုႏွင္႔ Credit union တစ္ခုတုိ႔၏ အဓိကၿခားနားခ်က္မွာ ဘဏ္လုပ္ ငန္းမ်ားက 

ေငြေၾကးအၿမတ္ရရန္ၾကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္၊ Credit Union မ်ားမပါဝင္ ေနၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။ ဆိုလုိသည္မွာ 
Credit Union မ်ားက ၎တုိ႔၏ ဝန္ေဆာင္ခကုိ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားထက္ သက္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
ကမ္းလွမ္းပါလိမ္႔မည္။ 

    
ေငြစာရင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေငြစာရင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေငြစာရင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေငြစာရင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး    

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေၿပာဆိုမည္ ့ ဘဏ္ေငြစာရင္း (သို႔မဟုတ္) credit union ေငြစာရင္း သံုးမ်ိဳးမွာ-
ေငြစာရင္းရွင္ (Checking Accounts)၊ ေငြစုစာရင္း (Savings Accounts) ႏွင့္ စုေပါင္းရင္း ႏွီးၿမွပ ္ႏွံေသာ 
ရံပံုေငြ(Mutual Funds) စသည္တုိ႔ၿဖစ္သည္။ ထုိေငြ စာရင္း တခုစီ၌ ၿခားနားခ်က္မ်ားရိွၿပီး၊ သီးၿခား 
ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုစ ီအတြက္ အသံုးၿပဳ သင့္သည္။ ေငြစာရင္း တစ္ခုထက္ပိမုို၍ သင္ လုိအပ္ေကာင္း 
လုိအပ္ႏိုင္သည္။ ဤေငြစာရင္းမ်ား အေၾကာင္းကုိ ပိုမိုအေသးစိတ္၍ ထပ္မ ံေဆြးေႏြး ပါမည္။ 
 

 

 

 

    
    
    
    
    
    

သင္ေန႔စဥ္အသံုးၿပဳလိုေသာ 
ေငြမ်ားကို Checking 
Account တြင္ထည္႔ထား 
သင္႔သည္။ 

သင္ခ်က္ခ်င္း အသံုးမလုိ  
ေသာေငြမ်ားကို Savings 
Account ထတဲြင္ထည္႔ထား 

သင္႔သည္။ 

အကယ၍္ ဘာသာေရး အေၾကာင္း 
ၿပခ်က္မ်ား အရ Savings Account 
ကိုသင္အသံုးမၿပဳႏုိင္လ်ွင္ (သို႔) 
သင္အခ်ိန္ၾကာၿမင္႔စြာ 
ေငြေၾကးသံုးစြဲရန္္မလိုအပ္လွ်င္ 
Mutual Fund ကိုေရြးခ်ယ္ရပါမည္။ 
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ေငြစာရင္းရွင္ေငြစာရင္းရွင္ေငြစာရင္းရွင္ေငြစာရင္းရွင္မ်ား မ်ား မ်ား မ်ား ((((Checking Accounts)       

Checking Account ကုိ သင္၏ေန႔စဥ္ အသံုးလုိေသာေငြေၾကးမ်ားအတြက္ အသံုးၿပဳသင္႔သည္။ 
အိမ္လခ၊ေပးေဆာင္ရမည္႔ဘီလ္ (bills) မ်ား ၊အစားအစာမ်ားႏွင္႔ အၿခားေသာ ပံုမွန္ အသံုးစာရိတ္မ်ား 
အတြက္ လုိအပ္မည္႔ေငြကုိ Checking Account တြင္သိမ္းထားသင့္သည။္ Checking Account 
မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမွဳအတြက္ အေကာင္းဆံုး ၿဖစ္ရၿခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ သင္႔ ဘဏ္စာရင္း 
ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူေစၿခင္းေၾကာင့္ၿဇစ္သည္။ သင့္အေနႏွင့္ ဘဏ္သုိ႔ ကုိယ္တုိင္သြား၍ 
ၿဖစ္ေစ၊ အလုိအေလ်ွာက္ေငြထုတ္စက္ (ATMATMATMATM) မွၿဖစ္ေစ ေငြသား ထုတ္ယူၿပီး၎၊ ခ်က္လက္မွတ္ 
ေရးသား၍၎၊ သင္ေပးေဆာင္ရမည္႔ ဘီလ္တစ္ခုခုကုိ (bill) ေပးေဆာင္ႏိုင္သည္။ 
 သင္ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ရန္ checking account တစ္ခုခုမေရြးခ်ယ္မွီ၊ အၿခားဘဏ္မ်ားၿဖင့္ ႏိွဳင္းယွဥ္ 
သင့္သည္မ်ားမွာ- 

• အနည္းဆုံးရိွရမည့္လက္က်န္ေငြ။ အနည္းဆုံးရိွရမည့္လက္က်န္ေငြ။ အနည္းဆုံးရိွရမည့္လက္က်န္ေငြ။ အနည္းဆုံးရိွရမည့္လက္က်န္ေငြ။ ဘဏ္အခ်ိဳ႔ ႏွင့္ credit union အခ်ိဳ႔တုိ႔တြင၊္ လုိအပ္ခ်က္ 
အေနၿဖင့္ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ လက္က်န္ေငြ ပမာဏတစ္ခုကုိ သင့္ေငြစာရင္းထ၌ဲ ခ်န္ထား 
ရသည္။ အကယ္၍ သင့္ေငြစာရင္းထ၌ဲ သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ လက္က်န္ေငြ ေလ်ာ့နည္း ေန 
လွ်င္ အခေၾကးေငြ ယူမည္ၿဖစ္သည္။ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ လက္က်န္ေငြသတ္မွတ္္ႏွဳန္း နည္းေလ 
ေကာင္းေလၿဖစ္သည္။ 
 

                              
 

• အခေၾကးေငြမ်ားအခေၾကးေငြမ်ားအခေၾကးေငြမ်ားအခေၾကးေငြမ်ား။ ။ ။ ။  
o ႏွစ္စဥ္ေၾကး။ႏွစ္စဥ္ေၾကး။ႏွစ္စဥ္ေၾကး။ႏွစ္စဥ္ေၾကး။    ဘဏ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခ၊ု ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ခ ႏွဳန္းထားမ်ား မတူညီၾကေပ။ 

အခ်ိဳ ႔ေသာဘဏ္မ်ားမွ အခေၾကးေငြ မယူဘ ဲအခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးေနခ်ိန္တြင္၊ အခ်ိဳ ႔ 
ေသာ ဘဏ္မ်ားက ႏွစ္စဥ္ေၾကး (သို႔မဟုတ္) လစဥ္ေၾကးေကာက္ခံတတ္ၾကသည္။ 

o အလုိအေလွ်ာက္ေငြထုတ္စက္ အလုိအေလွ်ာက္ေငြထုတ္စက္ အလုိအေလွ်ာက္ေငြထုတ္စက္ အလုိအေလွ်ာက္ေငြထုတ္စက္ ((((ATMATMATMATM) ) ) ) ေၾကး။ေၾကး။ေၾကး။ေၾကး။    အခ်ိဳ ႔ဘဏ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ATM 
စက္အသံုးၿပဳၿခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြယူေလ႔ရွိသည္။ အၿခားဘဏ္တစ္ခု၏ ATM 
စက္ကုိ သင္အသံုးၿပဳရန္ ၾကိဳးစားလွ်င္ အခေၾကးေငြပိုမို ၿမင္႔မားတတ္သည္။ 

o ဘဏ္ေငြပုိထုတ္ေၾကးဘဏ္ေငြပုိထုတ္ေၾကးဘဏ္ေငြပုိထုတ္ေၾကးဘဏ္ေငြပုိထုတ္ေၾကး((((Overdraft Fee)Overdraft Fee)Overdraft Fee)Overdraft Fee)။။။။    သင့္ဘဏ္စာရင္းထရဲွိ ေငြပမာဏထက္ 
ေက်ာ္လြန ္ ေသာေငြကုိ ထုတ္ယူရန္ ၾကိဳးစား လွ်င္၊ ထိုအတြက္ ၎ဘဏ္မွ သင့္ကို 
အခေၾကးေငြ က်ခံေစမည္ ၿဖစ္သည္။ 
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• ေငြထုတ္ယူသည့္ အၾကိမ္အေရအတြက္။ ေငြထုတ္ယူသည့္ အၾကိမ္အေရအတြက္။ ေငြထုတ္ယူသည့္ အၾကိမ္အေရအတြက္။ ေငြထုတ္ယူသည့္ အၾကိမ္အေရအတြက္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ ဘဏ္မ်ားသည္ တစ္လအတြင္း ေငြ 
ထုတ္ယူခြင့္ (သို႔မဟုတ္) ခ်က္လက္မွတ္ ေရးခြင္႔ အၾကိမ္အေရအတြက္တုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ 
ထားတတ္ၾကသည္။ ထုိသို႔သတ္မွတ္ထားေသာ အၾကိမ္ထက္ ပိုမို၍ သင္ခ်က္လက္မွတ္ 
ေရးမိလွ်င္၊  အခေၾကးေငြအပို ေကာက္ခံႏိုင္သည္။                                  

                                 

 
    

ေငြစုစာရင္း ေငြစုစာရင္း ေငြစုစာရင္း ေငြစုစာရင္း (Saving Accounts)(Saving Accounts)(Saving Accounts)(Saving Accounts)    
    Saving Account တစ္ခု ဆိုသည္မွာ သင့္ေငြမ်ားကုိ အနာဂတ္အတြက္ သိမ္းဆည္းထားရသည့္ 
ေနရာတစ္ခုၿဖစ္သည္။ သင့္ေငြမ်ားကုိ ဘဏ္တစ္ခု၏ Saving Account တစ္ခု ထ၌ဲ ထည့္ထားသည့္အခါ၊ 
၎ဘဏ္မွ သင့္ကုိအတုိးေငြ ေပးရပါသည္။ သင႔္ေငြမ်ားထုိဘဏ္စာရင္း၌ သိမ္းထား သည္႔ကာလပတ္လုံး 
အတုိးေပးေနမွာ ၿဖစ္သည္။  
  

မတူညီေသာ Saving Account အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ဘယ္ saving account သည္သင့္အတြက္ 
အေကာင္းဆံုးၿဖစ္မည္ကုိ ဆံုးၿဖတ္သည္႔အခါ၊ သင္ထည့္စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္နည္းငယ္ရွိသည္။ 

• အတုိးႏွဳန္း။ အတုိးႏွဳန္း။ အတုိးႏွဳန္း။ အတုိးႏွဳန္း။ သင္ခန္းစာ(၁)ကုိ သင္အမွတ္ရပါ။ ဘဏ္တစ္ခုတြင္ သင္ေငြသြင္းသည့္အခါ၊ ထိုေငြ 
မ်ားကုိ သင့္ဘဏ္စာရင္းထ၌ဲ သိမ္းထားသည့္ ကာလတေလွ်ာက္လုံး ၎ဘဏ္မွ သင့္ေငြမ်ားကို 
အသံုးၿပဳခြင့္ရေနမွာ ၿဖစ္သည္။ သင့္ေငြမ်ားကုိ အသံုးၿပဳခြင္႔ ေပးသည့္အတြက္ ထုိဘဏ္က သင့္ကုိ 
ေငြေပးရသည္။ ထုိသုိ႔ ေပးေသာ ေငြပမာဏ ကုိ အတုိးႏွဳန္းအတုိးႏွဳန္းအတုိးႏွဳန္းအတုိးႏွဳန္း ဟုေခၚသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ Saving 
Account အမ်ိဳးအစား မ်ားသည္၊ အၿခားသူမ်ားထက္ အတုိးႏွဳန္း ပိေုပးတတ္သည္။ အတုိးႏွဳန္း 
အၿမင္႔ဆုံးရႏိုင္ေသာ ဘဏ္စာရင္းကုိ သင္ ေရြး ခ်ယ္သင္႔သည္။  

• အနည္းဆုံးရိွရမည့္လက္က်န္ေငြ။ အနည္းဆုံးရိွရမည့္လက္က်န္ေငြ။ အနည္းဆုံးရိွရမည့္လက္က်န္ေငြ။ အနည္းဆုံးရိွရမည့္လက္က်န္ေငြ။ ဘဏ္အခ်ိဳ႔ ႏွင့္ credit union အခ်ိဳ႔တုိ႔တြင၊္ လုိအပ္ခ်က္ 
အေနၿဖင့္ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ လက္က်န္ေငြ ပမာဏတစ္ခုကုိ သင့္ေငြစာရင္းထ၌ဲ ခ်န္ထား 
ရသည္။ အကယ္၍ သင္ေ့ငြစာရင္းထ၌ဲ သတ္မွတ္ထားသည္ထက္ လက္က်န္ေငြ ေလ်ာ့နည္း 
ေနလွ်င္ အခေၾကးေငြ ယူမည္ၿဖစ္သည္။  

• အခေၾကးေငြမ်ားအခေၾကးေငြမ်ားအခေၾကးေငြမ်ားအခေၾကးေငြမ်ား။ ။ ။ ။  
o ႏွစ္စဥ္ေၾကး။ ႏွစ္စဥ္ေၾကး။ ႏွစ္စဥ္ေၾကး။ ႏွစ္စဥ္ေၾကး။ ဘဏ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခ၊ု ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ခ ႏွဳန္းထားမ်ား မတူညီၾကေပ။ အခ်ိဳ  ႔ 

ေသာဘဏ္မ်ားမွ အခေၾကးေငြ မယူဘ ဲ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးေနခ်ိန္တြင္၊ အခ်ိဳ ႔ ေသာ 
ဘဏ္မ်ားက ႏွစ္စဥ္ေၾကး (သို႔မဟုတ္) လစဥ္ေၾကးေကာက္ခံတတ္ၾကသည္။ 
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o အလုိအေလွ်ာက္ေငြထုတ္စက္ အလုိအေလွ်ာက္ေငြထုတ္စက္ အလုိအေလွ်ာက္ေငြထုတ္စက္ အလုိအေလွ်ာက္ေငြထုတ္စက္ ((((ATMATMATMATM) ) ) ) ေၾကး။ေၾကး။ေၾကး။ေၾကး။    အခ်ိဳ ႔ဘဏ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ATM စက္ 
အသံုးၿပဳၿခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြ ယူေလ႔ရွိသည္။ အၿခားဘဏ္တစ္ခု၏ ATM စက္ကို 
သင္အသံုးၿပဳရန္ ၾကိဳးစားလွ်င္ အခေၾကးေငြပိုမို ၿမင္႔မားတတ္သည္။ 

o ဘဘဘဘဏ္ေငြပုိထုတ္ေၾကး  ဏ္ေငြပုိထုတ္ေၾကး  ဏ္ေငြပုိထုတ္ေၾကး  ဏ္ေငြပုိထုတ္ေၾကး  (Overdraft Fee)(Overdraft Fee)(Overdraft Fee)(Overdraft Fee)။။။။    သင့္ဘဏ္စာရင္းထမဲွ လက္ရွိေငြပမာဏထက္ 
ေက်ာ္လြန္ေသာ ေငြကုိ ထုတ္ယူရန္ ၾကိဳးစားလွ်င္၊ ထိုအတြက္ ၎ဘဏ္မွ သင့္ကုိ အခ 
ေၾကးေငြ က်ခံေစမည္ ၿဖစ္သည္။ 

 

• သက္တမ္းကာလ။ သက္တမ္းကာလ။ သက္တမ္းကာလ။ သက္တမ္းကာလ။ ဘဏ္ေငြစာရင္း (bank accounts) အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ရွိသည္။ သင္ေငြ 
သြင္းသည့္အၾကိမ္တုိင္း၊ သင္႔ေငြမ်ားကုိ ၎ ဘဏ္စာရင္းတြင္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခ ု ၾကာၿမင္႔ 
သည္အထိ ထားသိုရပါသည္။ တခါတရံ တစ္လ၊ တခါတရံ တစ္ႏွစ္၊ တခါတရံ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကာၿမင့္တတ္သည္။ ထုိသို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္တမ္းကာလ မကုန္ဆံုးမွီ၊ သင့္ေငြမ်ားကို 
ထုတ္ယူရန္ ၾကိဳးစားမည္ဆုိလွ်င္၊ ၎တုိ႔က ၾကီးမားေသာ အခေၾကးေငြကုိ ေပးေဆာင ္ေစပါလိမ္႔ 
မည္။  
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ဘဏ္စာရင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ၿပ ဇယားဘဏ္စာရင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ၿပ ဇယားဘဏ္စာရင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ၿပ ဇယားဘဏ္စာရင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ၿပ ဇယား    
 ေအာက္ေဖၚၿပပါ တို႔မွာ San Diego ၿမိဳ႔ရွိ အဓိကက်ေသာ ဘဏ္မ်ား၏ checking account ႏွင္႔ saving account ၿပဇယား ၿဖစ္သည္။ 
သင့္အနီး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ၎တို႔၏ ဘဏ္ရံုးခန္းရွ/ိမရွိ၊ အခေၾကးေငြမ်ား၊ အတိုးႏွဳန္းမ်ား၊ အနည္းဆံုးရွိရမည့္ လက္က်န္ေငြပမာဏ စသည္တို႔ကို 
အေၿခခံ၍ သင္႔အတြက္အေကာင္းဆံုးၿဖစ္မည့္ ဘဏ္ကို ေရြးခ်ယ္သင္႔သည္။ San Diego ၿမိဳ႕တြင္ အၿခားေသာ ဘဏ္စာရင္းမ်ားစြာတို႔ရွိုေနၿပီး၊ 
ႏိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ (International Rescue Committee) အေနႏွင္႔လည္း မည္သည့္ဘဏ္ေကာင္းသည္ ဟုအၾကံမေပးႏိုင္သၿဖင္႔၊ 
သင္႔အေနႏွင္႔ အၿခားတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။    

    
စာရင္းရွင္ စာရင္းရွင္ စာရင္းရွင္ စာရင္းရွင္ ((((Checking Accounts)    

    
    

ဘဏ္ဘဏ္ဘဏ္ဘဏ္    
အနည္းဆံုးရွိရမည့္အနည္းဆံုးရွိရမည့္အနည္းဆံုးရွိရမည့္အနည္းဆံုးရွိရမည့္
လက္က်န္ေငြလက္က်န္ေငြလက္က်န္ေငြလက္က်န္ေငြ    

အတိုးႏွဳန္းအတိုးႏွဳန္းအတိုးႏွဳန္းအတိုးႏွဳန္း    

တလအတြင္း တလအတြင္း တလအတြင္း တလအတြင္း 
အခမဲ႔ ခ်က္ အခမဲ႔ ခ်က္ အခမဲ႔ ခ်က္ အခမဲ႔ ခ်က္ 
လက္မွတ္ လက္မွတ္ လက္မွတ္ လက္မွတ္ 
သံုးခြသံုးခြသံုးခြသံုးခြင္႔င္႔င္႔င္႔    

ႏွစ္စဥ္ေၾကးႏွစ္စဥ္ေၾကးႏွစ္စဥ္ေၾကးႏွစ္စဥ္ေၾကး 
ATM 

ေၾကးေၾကးေၾကးေၾကး 
ဘဏ္ေငြပိုထုတ္ ဘဏ္ေငြပိုထုတ္ ဘဏ္ေငြပိုထုတ္ ဘဏ္ေငြပိုထုတ္ 

ေၾကး  ေၾကး  ေၾကး  ေၾကး   
တည္ေနရာ တည္ေနရာ တည္ေနရာ တည္ေနရာ 

အေရ အတြက္အေရ အတြက္အေရ အတြက္အေရ အတြက္ 
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ေငြစုစာရင္း ေငြစုစာရင္း ေငြစုစာရင္း ေငြစုစာရင္း ((((Savings Accounts) 

ဘဏ္ဘဏ္ဘဏ္ဘဏ္    
အနည္းဆံုးရွိရအနည္းဆံုးရွိရအနည္းဆံုးရွိရအနည္းဆံုးရွိရ
မည့္လက္က်န္မည့္လက္က်န္မည့္လက္က်န္မည့္လက္က်န္

ေငြေငြေငြေငြ    
အတိုးႏွဳန္းအတိုးႏွဳန္းအတိုးႏွဳန္းအတိုးႏွဳန္း    ႏွစ္စဥ္ေၾကးႏွစ္စဥ္ေၾကးႏွစ္စဥ္ေၾကးႏွစ္စဥ္ေၾကး 

ATM 

ေၾကးေၾကးေၾကးေၾကး 
ဘဏ္ေငြပိုထုတ္ ဘဏ္ေငြပိုထုတ္ ဘဏ္ေငြပိုထုတ္ ဘဏ္ေငြပိုထုတ္ 

ေၾကးေၾကးေၾကးေၾကး 
တည္ေနရာ အေရ တည္ေနရာ အေရ တည္ေနရာ အေရ တည္ေနရာ အေရ 

အတြက္အတြက္အတြက္အတြက္ 
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စုေပါင္းရင္းႏီွးၿမွပ္ႏံွေသာရံပုံေငြမ်ားစုေပါင္းရင္းႏီွးၿမွပ္ႏံွေသာရံပုံေငြမ်ားစုေပါင္းရင္းႏီွးၿမွပ္ႏံွေသာရံပုံေငြမ်ားစုေပါင္းရင္းႏီွးၿမွပ္ႏံွေသာရံပုံေငြမ်ား 
(Mutual Funds)  

ေငြစုစာရင္း (Saving Accounts) မ်ားအသံုးၿပဳၿခင္းသည္ သင့္ေငြ 
မ်ားကုိ စုေဆာင္းရန္ အလြယ္ကူဆုံး နည္းလမ္းၿဖစ္ၿပီး၊ ရည္ရွည ္
တြင္ သင့္ ေငြမ်ားကုိ တုိးပြားေစသည္။ ဘာသာေရး ယုံၾကည ္ခ်က္ 
အရသင့္ saving account မွရရွိမည့္ အတုိးေငြကုိ လက္ခံခြင္႔ 
မရွိလွ်င္လည္း mutual fund မွ သင့္ေငြမ်ား ဆက္လက္ တုိးပြားႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။ သင့္ saving account 
တြင္ စုေဆာင္းထားသည့္ေငြြအေၿမာက္အၿမားရွိေနလွ်င္၊ ေငြအခ်ိဳ ႔ကုိ mutual fund တြင္လည္း ထည့္ထား 
ႏိုင္ၿပီး၊ အၿမဲမဟုတ္ေသာ္လည္း၊ တခါတရံ၌ Saving account ထက္ Mutual fund တြင္ အတုိးႏွဳန္း ပိုၿမန ္
တတ္သည္။  
  

Mutual fund တစ္ခုခုတြင္သင္ေငြစုသည့္အခါ၊ ၾကီးမားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ အစိတ္ 
အပိုင္း တစ္ခုကုိ သင္ဝယ္ယူေနၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။ သင္ေငြစုထားႏိုင္ေသာ Mutual Fund အမ်ိဳးအစား 
ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည္။ Mutual Fund မ်ားသည္ saving account မ်ားထက္ ပိုမို ရွဳပ္ေထြးသည္။ အဘယ့္ 
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၊ အကယ္၍ သင္ဝယ္ယူခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း က်ဆင္းေန လွ်င္၊ သင့္ေငြမ်ား အမွန ္
တကယ္ဆုံးရွဳံးႏိုင္သည္။ 
  

ပိုမိုရွဳပ္ေထြးမွဳရွိေသာေၾကာင့္၊ Mutual Fund တစ္ခုတြင္ ေငြမထည့္ဝင္မွီ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ားပိုမုိရယူသင့္သည္။ သင္အကယ္၍ သတင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုရယူလုိပါက၊ သင္၏ IRC Case 
Manager အားေမးၿမန္းႏိုင္ပါသည္။  
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ဘဏ္လုပ္ငန္း အတတ္ဘဏ္လုပ္ငန္း အတတ္ဘဏ္လုပ္ငန္း အတတ္ဘဏ္လုပ္ငန္း အတတ္ပညပညပညပညာမ်ားာမ်ားာမ်ားာမ်ား ( ( ( (BANKING SKILLS) 
 

ေငြစာရင္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ၿခင္း ေငြစာရင္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ၿခင္း ေငြစာရင္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ၿခင္း ေငြစာရင္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ၿခင္း ((((Opening an Account) 
မည္သည့္ ဘဏ ္ (သို႔မဟုတ္) credit union တစ္ခုခုတြင္ ေငြစာရင္းမဖြင့္မီွ၊ ၎ေငြစာရင္းသည္ 

သင့္အတြက္ကုိက္ညီမွဳရွိ၊မရွိကုိ ဦးစြာ ေသခ်ာေစပါ။ သင္သိႏွင့္ရန္လုိအပ္သည္မ်ားမွာ- 
• အတုိးႏွဳန္း။ အတုိးႏွဳန္း။ အတုိးႏွဳန္း။ အတုိးႏွဳန္း။ သင္ခန္းစာ(၁)ကုိ သင္အမွတ္ရပါ။ ဘဏ္တစ္ခုတြင္ သင္ေငြသြင္းသည့္အခါ၊ 

ထိုေငြမ်ားကုိ သင့္ဘဏ္စာရင္းထ၌ဲ သိမ္းထားသည့္ ကာလတေလွ်ာက္လုံး ၎ဘဏ္မွ 
သင့္ေငြမ်ားကုိ အသံုးၿပဳခြင့္ရေနမွာ ၿဖစ္သည္။ သင့္ေငြမ်ားအသံုးၿပဳခြင္႔ေပးသည့္အတြက္ 
ထုိဘဏ္က သင့္ကုိ ေငြေပးရသည္။ ထုိသုိ႔ ေပးေသာ ေငြပမာဏ ကုိ အတုိးႏွဳန္းအတုိးႏွဳန္းအတုိးႏွဳန္းအတုိးႏွဳန္း 
ဟုေခၚသည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ Saving Account အမ်ိဳးအစား မ်ားသည္၊ အၿခားသူမ်ားထက္ 
အတုိးႏွဳန္း ပိုေပးတတ္သည္။ သင့္အေနၿဖင့္ အၿမင့္ဆုံးေစ်း ေပးႏိုင္မည့္သူကုိ ရွာေဖြသင့္ 
သည္။ 

• အနည္းဆံုးရိွရမည့္လက္က်န္ေငြ။ အနည္းဆံုးရိွရမည့္လက္က်န္ေငြ။ အနည္းဆံုးရိွရမည့္လက္က်န္ေငြ။ အနည္းဆံုးရိွရမည့္လက္က်န္ေငြ။  မွတ္မိပါသလား။ အနည္းဆုံးရိွရမည့္လက္က်န္ေငြ 
ဆိုသည္မွာ၊ သင့္ဘဏ္စာရင္းတြင္ က်န္ရွိေနရန္ သင့္ကုိခြင့္ၿပဳထားသည့္ အေသးငယ္ဆုံး 
ေသာ ေငြပမာဏၿဖစ္သည္။ ထုိပမာဏ ေအာက္သုိ႔သင့္ေငြေလ်ာ့နည္းသြားလွ်င္ ဘဏ္မွ 
သင့္ကုိ အခေၾကးေငြယူမည္ၿဖစ္သည္။ အကယ္၍ ရွိရမည့္လက္က်န္ေငြ ပမာဏသည္ 
သင္တတ္ႏိုင္သည္ထက္ ပိုမ်ားေနလွ်င္၊ အၿခားဘဏ္ (သို႔မဟုတ္) ဘဏ္စာရင္း တစ္ခုခု 
ကုိသင္ရွာသင့္သည္။ 

• အခေၾကးေငြမ်ား။ အခေၾကးေငြမ်ား။ အခေၾကးေငြမ်ား။ အခေၾကးေငြမ်ား။ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ခကုိ အခိ်ဳ႕ေသာဘဏ္မ်ားမွ အခေၾကးေငြယူၾကသည္။ 
အခ်ိဳ႕ကလည္း လစဥ္ေၾကးယူသည္။ အကယ္၍ ဘဏ္တစ္ခု၏ အခေၾကးေငြႏွဳန္းထား 
ၿမင့္မားေနလွ်င္ ၎ဘဏ္တြင္ သင္ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လုိမည္မဟုတ္ပါ။ 

• ေငြထုတ္ယူသည့္အၾက္ိမ္အေရအတြက္မ်ား။ ေငြထုတ္ယူသည့္အၾက္ိမ္အေရအတြက္မ်ား။ ေငြထုတ္ယူသည့္အၾက္ိမ္အေရအတြက္မ်ား။ ေငြထုတ္ယူသည့္အၾက္ိမ္အေရအတြက္မ်ား။ အခိ်ဳ႕ေသာဘဏ္မ်ားသည္ တစ္လအတြင္း 
သတ္မွတ္ထားသည့္အၾကိမ္အေရအတြက္ကုိသာ ခ်က္လက္မွတ္ေရးခြင့္ (သို႔မဟုတ္) ေငြ 
ထုတ္ယူခြင့္ ၿပဳသည္။ 
 

ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုဖြင့္ရန္အတြက္ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုဖြင့္ရန္အတြက္ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုဖြင့္ရန္အတြက္ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုဖြင့္ရန္အတြက္----    ဘဏ္သုိ႔သင္ကုိယ္တုိင္သြားၿပီး၊ ဘဏ္စာေရးတစ္ဦးဦႏွင့္ ေတြ႕ဆံု 
စကားေၿပာသင့္သည္။ သင္သြားသည့္အခ်ိန္တြင္သင္တပါတည္းပါသြားရမည့္အရာမ်ားမွာ- 

• သင့္ Social Security နံပါတ္။ 
• သင့္ ID ပံုစံႏွစ္မ်ိဳး ( အနည္းဆံုး တစ္ခု တြင္ သင့္ဓါတ္ပံုပါရမည္။ အခိ်ဳ႕ဘဏ္မ်ားတြင္ 

ဓါတ္ပံုပါသည့္ ID ႏွစ္ခုစလုံးလုိတတ္သည္) 
• သင့္ေနရပ္လိပ္စာ အတြက္ အေထာက္အထား (ေနာက္ဆုံးေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ ဘီလ္ 

တစ္ခုခု ဆိုလွ်င္လုံေလာက္ပါလိမ့္မည)္ 
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ခ်က္လက္မွတ္မ်ားေရးသားၿခင္း ခ်က္လက္မွတ္မ်ားေရးသားၿခင္း ခ်က္လက္မွတ္မ်ားေရးသားၿခင္း ခ်က္လက္မွတ္မ်ားေရးသားၿခင္း ((((Writing Checks) 

    သင္တစံုတဦးအတြက္ ခ်က္လက္မွတ္ေရးေပးသည့္အခါ ေငြသားၿဖင့္ေပးၿခင္းႏွင့္ အတူတူနည္းပါး 
ၿဖစ္သည္။ ၎ခ်က္လက္မွတ္ကုိ ဘဏ္သုိ႔ယူသြားသည့္အခါ သင့္ဘဏ္စာရင္းမွေငြကုိ အလိုအေလ်ာက္ 
ထုတ္ယူသြားပါလိမ့္မည္။ 
 

 

 

 

 

 

 

         

        

The IRC 

4535 30th Street #5 

San Diego, CA 92116 

PAY TO THE 

ORDER OF: 

Date: 

101 

 $ 

Dollars 

Memo: 

[:1234567]:        123456789012        1234 

 

San Diego National Bank 

3526 University Ave, San Diego, CA 92117 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

သင့္ဘဏ္က 
သင့္အမည္ႏွင့္ေန 
ရပ္လိပ္စာကိုဤ 

ေနရာတြင္ေရးမည္။. 

သင္သင္သင္သင္မွသင္ေပးလို
သည့္သူ၏အမည္
ကိုဤေနရာတြင္ 

ေရးပါ။ 

သင့္ဘဏ္မွခ်က္နံပါတ္ကို
ဤေနရာတြင္ ေရးမည္။ 
ခ်က္တေစာင္စီတြင္နံပါတ္
ကြဲၿပားၿပီး ၁ ဂဏာန္း 

ၿဖင့္စသည္။ 

သင္ သင္ သင္ သင္ ခ်က္ 
လက္မွတ္ေရး 
သည့္ေန႔စြဲကိုဤ 
ေနရာတြင္ၿဖည့္ပါ။  

. 

သင္သင္သင္သင္ဘာအတြက္ခ်က္ 
လက္မွတ္ေပးသည္ကို 

ဤေနရာတြင္ 
မွတ္ခ်က္ေရးႏုိင္သည္။ 

အကယ္၍ 
ဘီလ္ေပးေဆာင္ရန္အ 
တြက္ဆိုလွ်င္၊ ၎ဘီလ္ရွိ 
သင့္စာရင္းနံပါတ္ကို 

ေရးပါ။ 

သင့္သင့္သင့္သင့္ ခ်က္၏တန္ဖုိး 
ကို ဤေနရာတြင္ 
ဂဏာန္းၿဖင့္ေရးပါ။ 

ဤေနရာ
တြင္ သင္သင္သင္သင ္
လက္မွတ္
ထိုးပါ။ 

သင့္သင့္သင့္သင့္ခ်က္၏ တန္ဖုိးကုိ 
ဤေနရာတြင္ စာသားၿဖင့္ေရးပါ။ 
ၿပားဂဏာန္းတန္ဖိုးမ်ားကို အတို 
ေကာက္ၿဖင့္ေရးပါ။ ဥပမာ၊ 

၄၀/၁၀၀။ ေငြပမာဏေရးၿပီးသည့္ 
အခါ အဆုံးထိမ်ည္းေၾကာင္း 

ဆြဲပါ။ ထုိသို႔အားၿဖင့္ 
သင္ေရးၿပီးသည္ကို မည္သူမွွ် 

ေၿပာင္းလေဲရးသားႏီုင္မည္မဟုတ္
ပါ။ 
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လုပ္ေဆာင္ရန္။ လုပ္ေဆာင္ရန္။ လုပ္ေဆာင္ရန္။ လုပ္ေဆာင္ရန္။ ((((ခ်က္လက္မွတ္တစ္ေစာင္ ေရးသားၿခင္းခ်က္လက္မွတ္တစ္ေစာင္ ေရးသားၿခင္းခ်က္လက္မွတ္တစ္ေစာင္ ေရးသားၿခင္းခ်က္လက္မွတ္တစ္ေစာင္ ေရးသားၿခင္း))))    
 သင္သည္ Ralph ၏ကုန္စံုဆုိင္တြင္ ေစ်းဝယ္ခဲ့ၿပီး အစားအစာ $ ၅၁.၅၀ ဖိုးဝယ္ယူခဲ့သည္ဆုိပါစို႔။ 
ေအာက္ေဖၚၿပပါခ်က္လက္မွတ္ကုိၾကိဳးစား၍ၿဖည့္ၾကည့္ပါ။ 
  

 

 

Your name 

123 40th Street 

San Diego, CA 92116 

PAY TO THE 

ORDER OF: 

Date: 

101 

 $ 

Dollars 

Memo: 

[:1234567]:        123456789012        1234 

 

San Diego National Bank 

3526 University Ave, San Diego, CA 92117 
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ေငြသားထုတ္ယူၿခင္း ေငြသားထုတ္ယူၿခင္း ေငြသားထုတ္ယူၿခင္း ေငြသားထုတ္ယူၿခင္း ((((Withdrawing Cash) 

 သင္ခ်က္လက္မွတ္ေရးသည့္အခါ၊ တစ္စံုတစ္ဦးအားေပးရန္ သင္႔ေငြစာရင္းထ ဲ
၌ရိွေသာေငြကုိထုတ္ယူၿခင္းၿဖစ္သည္။သင့္ေငြစာရင္းမွေငြထုတ္ယူႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း 
ႏွစ္မ်ိဳးရိွသည္။ သင့္ဘဏ္၏ ဘဏ္ခြဲတစ္ခု သို႔သြား၍ သင့္ေငြစာရင္းထမဲွေငြကုိ သင့္ 
အတြက္ ထုတ္ယူေပးရန္ ေငြထုတ္ေပးသည့္ ဘဏ္အရာရွိအား ေတာင္းဆိုႏိုင္ သည္။ 
 
 ဘဏ္သုိ႔ကုိယ္တုိင္မသြားေရာက္ႏိုင္လွ်င္ (သို႔မဟုတ္) တန္းစီ၍မေစာင့္ ႏိုင္လွ်င္ အလိုအေလ်ာက္ 
ေငြထုတ္စက္ကုိ အသံုးၿပဳႏိုင္သည္။ ၎တုိ႔ကုိ ATM စက္ ဟုလည္းေခၚသည္။ ATM စက္ဆုိသည္မွာ 
သင့္ဘဏ္စာရင္းထဲမွ ေငြမ်ားကုိ ထုတ္ယူေပးသည့္စက္ၿဖစ္သည္။ ATM စက္မ်ား ၿမိဳ႕၏ ေနရာတုိင္းတြင္ 
ရွိသည္ၿဖစ္၍ ဘဏ္သုိ႔ ကုိယ္တုိင္သြားရသည္ထက္ သင့္အတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူ၍ အဆင္ ေၿပႏိုင္သည္။ ATM 
စက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွိႏိုင္သည့္ၿပႆနာမ်ားတြင္၊  

• သင့္ေငြမ်ားကုိ ဤမွ်လြယ္ကူစြာ ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္ရွိသၿဖင့္ သင္မလုိအပ္ေသာ ပစၥည္း မ်ားကုိ 
ဝယ္မိ ေစႏိုင္သည္။ 

• ATM စက္တုိင္းသည္ ဘဏ္တစ္ခုစီႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ သင့္ဘဏ္၏ ATM စက္မဟုတ္ 
လွ်င္ ၎စက္အသံုးၿပဳခ ၂ ေဒၚလာ သို႔မဟုတ္ ၃ ေဒၚလာ ေပးရသည္။ ၎ ATM 
စက္မ်ားကုိ မ်ားမ်ားအသံုးၿပဳေလ၊ ေငြမ်ားမ်ား ကုန္ေလၿဖစ္သည္။ သင့္ဘဏ္အမည္ပါ 
ေသာ ATM စက္မ်ားကုိ ရွာသင့္သည္။ 

 

  

 

 
                                    
 

ေငြထုတ္ေပးသည့္ဘဏ္ေငြထုတ္ေပးသည့္ဘဏ္ေငြထုတ္ေပးသည့္ဘဏ္ေငြထုတ္ေပးသည့္ဘဏ္
အရာရအရာရအရာရအရာရိွ သည္၎ ဘဏ္ 
တြင္ အလုပ္လုပ ္ၿပီး 
သင့္ေမး ခြန္း မ်ားကိ ု
ေၿဖၾကားေပးရန္ရွိေန 

သည။္ 
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သင့္ဘဏ္စာရင္းထဲသုိ႔ ေငြသြင္းၿခင္းသင့္ဘဏ္စာရင္းထဲသုိ႔ ေငြသြင္းၿခင္းသင့္ဘဏ္စာရင္းထဲသုိ႔ ေငြသြင္းၿခင္းသင့္ဘဏ္စာရင္းထဲသုိ႔ ေငြသြင္းၿခင္း (Depositin (Depositin (Depositin (Depositing Money in Your Account)g Money in Your Account)g Money in Your Account)g Money in Your Account)    
    
သြင္းေငြၿဖတ္ပုိင္းမ်ား သြင္းေငြၿဖတ္ပုိင္းမ်ား သြင္းေငြၿဖတ္ပုိင္းမ်ား သြင္းေငြၿဖတ္ပုိင္းမ်ား (Deposit Slips)(Deposit Slips)(Deposit Slips)(Deposit Slips)    

သင္ ေငြသြင္းရန္အတြက္ ေငြသြင္းပံုစံစာရြက္ကုိ ၿဖည့္ရန္ လုိအပ္ပါ 
မည္။ ၎ေငြသြင္းပံုစံကုိ ဘဏ္အရာရွိ (teller) ထံ (သို႔မဟုတ္) ATM စက္ 
တြင္ သင္သြင္းလုိသည့္ေငြသား (သို႔မဟုတ္) ခ်က္လက္မွတ္ ႏွင့္တကြ ေပး 
သြင္းရပါမည္။ ဤေငြသြင္းပံုစံမ်ားကုိ သင့္ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ အားလုံး 
အသင့္ပံုႏွိပ္ၿပီး သင့္ခ်က္စာအုပ္၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ ရယူႏိုင္ ပါသည္။ သင့္ 
ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား အသင့္ပံုႏိွပ္ထားၿပီးသည့္ ေငြသြင္း ပံုစံမရွ ိ
ေတာ့လွ်င္လည္း၊ ၎ဘဏ္မွ ေငြသြင္းပံုစံ အလြတ္မ်ား ရယူႏိုင္သည္။ 
အကယ္၍ ေငြသြင္းပံုစံအလြတ္ကုိ အသံုးၿပဳသည့္အခါ၊ သင့္ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ အၿပည့္အစံု ထဲ့ေရးပါ။ 
သို႔မွသာ သင့္ဘဏ္မွ သင့္ေငြသြင္းလႊာ ၿဖစ္ေၾကာင္းသိႏိုင္ပါမည္။   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subtotal 

 Less Cash 

 Back 

Checking or Savings Account Number 

  Date 
 

  Deposit (check one):      Checking        Saving 

 

Name: 

 

Address: 

 

Signature: 

X 

  Checks 

  Total $ 

        Cash 

သင့္သင့္သင့္သင့္ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္ကုိ 
ဒီေနရာတြင္ေရးပါ။ 
သင္မသိခဲ့လွ်င္ 

ဘဏ္အရာရိွကိုေမးပါ။ 

သငေ္ငြသြင္းလိုသည့္
စာရင္းအမ်ိဳးအစား၏
အမည္ေဘးတြင္အ 
မွတ္ ၿခစ္ေပးပါ။ 

သင္သင္သင္သင္ေငြသြင္း
သည့္ေန႔စြဲ 
ကိုေရးပါ။ 

ဤေနရာတြင္သင့္သင့္သင့္သင့္
အမည္ႏွင့္လိပ္ 
စာတို႔ကိုေရးၿပီး 
လက္မွတ္ထိုးပါ။ 

သင္သင္သင္သင္သြင္းမည့္ခ်က္တစ္
ေစာင္စီ၏တန္ဖိုးမ်ားကို 
ဤေလးေဒါင့္ကြက္မ်ား 

တြင္ ၿဖည့္ပါ။ 

သင္သြင္းမည့္ 
ေငြသားတန္ဖိုး
ကို ဤေနရာ 
တြင္ေရးပါ။။ 

သင္သင္သင္သင္ သြင္းမည့္ခ်က္ ႏွင့္ 
ေငြသားတန္ဖိုး အားလုံး 
ေပါင္းကို ဤေနရာတြင္ 
ေရးပါ။ 

ၿပား ဂဏာန္း 
မ်ားကိုဤေန
ရာတြင္ေရးပါ။ 

မွတ္ထားပါ။ အကယ္၍ 
ပံုစံစာရြက္တစ္ခုခုၿဖည့္ 
သည့္အခါမေသခ်ာလွ်င္ 
သင္ေမးၿမန္းႏို္င္ရန္၊ 

ဘဏ္အရာရွိတစ္ဦးဦးရိွ 
ေနပါသည္။ 

သင္သြင္းမည့္ေငြ 
အားလံုးကို 

ေပါင္းထည့္ပါ။ 

သင့္ကိုဘဏ္အရာရွိမွ ေငြ 
သားၿပန္ေပးေစလုိလွ်င္၊ ဤ 
ေနရာတြင္ မည္မွ်ဆိုသည္ 

ကိုေရးပါ။ 
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လလလလုပ္ေဆာင္ရန္။ုပ္ေဆာင္ရန္။ုပ္ေဆာင္ရန္။ုပ္ေဆာင္ရန္။    ေငြသြင္းၿခင္းေငြသြင္းၿခင္းေငြသြင္းၿခင္းေငြသြင္းၿခင္း    
    ေအာက္ပါ သြင္းေငြၿဖတ္ပိုင္းတြင္ သင့္ခ်က္လက္မွတ္ ႏွစ္ေစာင္ၿဖစ္သည့္ တစ္ေစာင္တြင္ $၁၅၈.၂၂ 
ႏွင့္ အၿခား တစ္ေစာင္တြင္ $၄၀.၀၀ တုိ႔ကုိ သင့္ Checking account ထသဲို႔ ေငြသြင္းမည္ ကဲ့သို႔ 
ၿဖည့္ၾကည့္ပါ။ ထုိ႔ၿပင္ ေငြကုိင္စာေရးမွ သင့္အား $၄၀.၀၀ ကုိလည္း ေငြသားၿဖင့္ ေပးေစလုိသည ္ဆိုပါစို႔။ 
သင့္ ေငြစာရင္းနံပါတ္မွာ ၁၂၃၄၅၆၇၈၉ ၿဖစ္ သည္။ 
 

 

 

 

 Subtotal 

 Less Cash 

 Back 

Checking or Savings Account Number 

  Date 
 

  Deposit (check one):      Checking        Saving 

 

Name: 

 

Address: 

 

Signature: 

X 

  Checks 

  Total $ 

        Cash 
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ခ်က္လက္မွတ္၏ ခ်က္လက္မွတ္၏ ခ်က္လက္မွတ္၏ ခ်က္လက္မွတ္၏ ေက်ာဘက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿခင္းေက်ာဘက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿခင္းေက်ာဘက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿခင္းေက်ာဘက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿခင္း    
(Endorsing Checks) 

 သင့္ဘဏ္စာရင္းသို႔ ခ်က္လက္မွတ္ၿဖင့္ေငြသြင္း သည့္အခါ သင္ရရွိမည့္ေငြ ၿဖစ္၍ ၎ခ်က္လက္ 
မွတ္ေနာက္ေက်ာတြင္သင္ လက္မွတ္ထုိးမွသာ သင္ၿဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဘဏ္မွသိႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ 
လက္မွတ္ထုိးၿခင္းကုိ endorsing a check (ခ်က္လက္မွတ္၏ေက်ာဘက္တြင္ လက္မွတ္ထုိးၿခင္း) ဟုေခၚ 
သည္။ 

• သတိထားပါ။ သတိထားပါ။ သတိထားပါ။ သတိထားပါ။ ခ်က္တစ္ေစာင္တြင္ သင္လက္မွတ္ထုိးၿပီးသည္ ႏွင့္တၿပိဳင္ႏွက္၊ မည္သူမဆို 

ေငြထုတ္ယူႏိုင္ၿပီၿဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင့္ဘဏ္သုိ႔ ေရာက္သည့္အခ်ိန္ထိ ေစာင့္ၿပီးမွ 
လက္မွတ္ထုိးပါ။ 

• ေဘာပင္မွင္ အနက္အေရာင္ (သို႔) အၿပာေရာင္တုိ႔ကုိ အၿမ ဲအသံုးၿပဳပါ။ 
• “ဤေနရာတြင္လက္မွတ္ထုိးပါ”(Endorse here)ဆိုသည့္ေနရာတြင္သာလက္မွတ္ ထုိးပါ။ 
• ခ်က္လက္မွတ္၏ မ်က္ႏွာစာတြင္ရွိေသာ ‘Pay to the Order Of’ ဆိုသည့္မ်ဥ္းေၾကာင္း 

ေပၚတြင္ ေဖၚၿပထားသည့္ သင့္အမည္ႏွင့္ တထပ္တည္းတူညီေအာင္ လက္မွတ္ထုိးပါ။ 
သင့္ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္ကုိ ၎သင့္လက္မွတ္ ေအာက္တြင္ ေရးပါ။ 

• အကယ္၍ ၎ခ်က္လက္မွတ္ကုိ ေငြသြင္းရန္အတြက္သာ ရည္ရြယ္လွ်င္၊ ‘For Deposit 
Only’ ဟုသင့္လက္မွတ္၏ အေပၚနားတြင္ ေရး၍၊ သင့္ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္ ကုိ သင့္ လက္ 
မွတ္ ေအာက္တြင္ ေရးပါ။ 

• အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ဦးသို႔ ၎ခ်က္လက္မွတ္ကုိ ေပးရန္အတြက္ သင္ လက္မွတ္ထုိး 
လုိလွ်င္၊ “Pay to the Order Of” ဟုေရး၍ သင္ခ်က္လက္မွတ္ ေရးေပးလုိသူ၏ 
အမည္ကုိေရးပါ။ ၿပီးေနာက္ ၎၏ေအာက္နားတြင္ သင့္လက္မွတ္ကုိ ေရးထုိးပါ။  

 

 

 
 

ENDORSE HERE 

________________________________ 
 

________________________________ 

 

________________________________ 
Do not write, stamp, or sign below this line.  Reserved for 

Financial Institution Use. 

ဤလုိင္း၏ေအာက္တြင္ စာမေရးပါႏွင့္ (သုိ႔) တံဆိပ္မႏွိပ္ပါႏွင့္ 
(သုိ႔) လက္မွတ္မထုိးပါႏွင့္။ ဘဏ္မွအသုံးၿပဳရန္ ထားပါ။ 
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သင့္ခ်က္စာအုပ္ကုိ စာရင္းကုိက္ၿခင္း သင့္ခ်က္စာအုပ္ကုိ စာရင္းကုိက္ၿခင္း သင့္ခ်က္စာအုပ္ကုိ စာရင္းကုိက္ၿခင္း သင့္ခ်က္စာအုပ္ကုိ စာရင္းကုိက္ၿခင္း ((((Balancing Your Checkbook)    
 သင့္တြင္ ဘဏ္ေငြစာရင္းရွင္ (Checking Account) ရိွထားသည္ဆုိလွ်င္၊ သင့္ေငြစာရင္းရွိေငြ 
ပမာဏသည္ တစ္လတာကာလအတြင္း အေၿပာင္းအလမဲ်ားစြာရွိႏိုင္ပါသည္။ သင့္ဘဏ္စာရင္းထဲရွိေငြ 
ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ခ်က္လက္မွတ္မေရးမိဖို႔ ေသခ်ာေစႏုိင္ရန္အတြက္၊ သင့္ဘဏ္စာရင္းထ၌ဲ ေငြမည္မွ် 
ရွိသည္ကုိ သင္အတိအက်သိရန္လုိအပ္သည္။ ထုိသုိ႔ ၿပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ 
အတြက္၊ သင့္ေငြစာရင္းမွ ေငြထုပ္ယူသည့္ (သို႔)  ခ်က္လက္မွတ ္
တစ္ေစာင္ေရးသည့္ (သို႔) ေငြသြင္းသည့္၊ အၾကိမ္တုိင္းကုိ မ်က္ေၿခ 
မပ်က္ေစဖို႔ လုိအပ္ပါမည္။ သင့္ေငြစာရင္းရွိ ေငြပမဏကုိ မ်က္ေၿခ 
မပ်က္ ဂရုၿပဳၿခင္းကုိ သင့္ခ်က္စာအုပ္ကုိစာရင္းကုိက္ၿခင္းသင့္ခ်က္စာအုပ္ကုိစာရင္းကုိက္ၿခင္းသင့္ခ်က္စာအုပ္ကုိစာရင္းကုိက္ၿခင္းသင့္ခ်က္စာအုပ္ကုိစာရင္းကုိက္ၿခင္း 
((((balancing balancing balancing balancing     your checkbookyour checkbookyour checkbookyour checkbook)))) ဟုေခၚသည္။ 
 
 အကယ္၍ ဘဏ္ရွိ သင့္ေငြပမာဏထက္ေက်ာ္၍ ခ်က္လက္မွတ္ေရးမိသည္ဆုိလွ်င္၊ ၎ကုိ 
bouncing a check bouncing a check bouncing a check bouncing a check ဟုေခၚသည္။ ထုိသုိ႔ သင္ သည္ ခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ bounce ၿဖစ္ေစလွ်င္၊ သင့္ဘဏ္ မွ 
အပိုအခေၾကးေငြေပးေဆာင္ေစမည္ ၿဖစ္ၿပီး၊ သင့္ဘဏ္စာရင္းကုိ ပိတ္မည့္အၿပင္ သင့္ကုိ ChexSystems 
စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းလုိက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ၿဖစ္လွ်င၊္ သင့္ credit ရမွတ္ကုိ ထိခိုက္ႏိုင္ မည္ၿဖစ္ၿပီး၊ 
ငါးႏွစ္အတြင္း အၿခားဘဏ္တစ္ခုခုတြင္ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ရန္အတြက္ အလြန္ ခက္ခဲေစႏိုင္ ပါမည္။ 
 

သင့္ခ်က္စာအုပ္ကုိမည္သုိ႔စာရင္းကုိက္မည္နည္းသင့္ခ်က္စာအုပ္ကုိမည္သုိ႔စာရင္းကုိက္မည္နည္းသင့္ခ်က္စာအုပ္ကုိမည္သုိ႔စာရင္းကုိက္မည္နည္းသင့္ခ်က္စာအုပ္ကုိမည္သုိ႔စာရင္းကုိက္မည္နည္း    
 သင့္ခ်က္မ်ား၊ သြင္းေငြမ်ားႏွင့္ထုတ္ေငြမ်ားကုိမ်က္ေၿခမပ်က္ေစရန္၊ သင့္ခ်က္မ်ားႏငွ့္ တပါတည္း 
ေရာက္လာသည့္ ခ်က္စာရင္းသြင္းပံုစံမ်ားကုိ အသံုးၿပဳပါ။ ခ်က္စာရင္းသြင္းပံုစံကုိ အသံုးၿပဳႏိုင္ရန္ ေအာက္ ပါ  
အဆင့္မ်ားအတုိင္း လုိက္ပါ။ 
 ၁)  အကယ္၍ သင္ဟာ ခ်က္တစ္ေစာင္ေရးေနသည္ဆုိလွ်င္၊ ခ်က္နံပါတ္ကုိအရငေ္ရးပါ။ 
 ၂)  ေန႔စြဲေရးပါ။ 

၃)  သင္ဘာလုပ္ခဲ့သည္ ဆိုသည္ကုိ မွတ္သားရန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ ေရးပါ။ အကယ္၍ သင့္ 
ဘဏ္စာရင္းမွ ေငြထုတ္ေနသည္ဆုိလွ်င္၊ မည္သူ႕ကုိေပးရန္ (သို႔) မည္သည့္အတြက္ၿဖစ္ 
သည္ (အိမ္လခ၊ အဝတ္အစားဖိုး၊ အစားအစာဖိုး) ကုိေရးပါ။ အကယ္၍ သင့္ ဘဏ္ 
စာရင္းသို႔ ေငြသြင္းေနသည္ဆုိလွ်င္၊ မည္သည့္ေနရာမွရရွိသည္ (လုပ္အားခ၊ လက္ ေဆာင္) 
ကုိေရးပါ။ 

၄) အကယ္၍ သင့္ဘဏ္စာရင္းမွ ေငြထုတ္ေနသည္ဆုိလွ်င္ (သို႔) ခ်က္တစ္ေစာင္ ေရးေန 
သည္ဆုိလွ်င္၊ ၎ေငြပမာဏကုိ “Payment/Debit” ဆိုသည့္ေကာ္လံတြင္ ေရးၿဖည့္ပါ။ 

၅) အကယ္၍ သင့္ဘဏ္စာရင္းသို႔ ေငြသြင္းေနသည္ဆုိလွ်င္၊ ၎ေငြပမာဏကုိ “Deposit/ 
Credit” ဆိုသည့္ေကာ္လံတြင ္ေရးၿဖည့္ပါ။ 

သင့္ခ်က္စာအုပ္ကိုစာရင္းကိုက္သည့္ 
အခါ အခက္အခတဲစံုတရာရွိခဲ့လွ်င္၊ သင့္ 
ဘဏ္ကိုအၿမ ဲဖုန္းဆက္ ေခၚႏိုင္သည္။ 
ဖုန္းနံပါတ္သည္ သင့္ ATM ကဒ္ေပၚတြင္ 
(သို႔) သင့္ ဘဏ္စာရင္းရွင္းတမ္းစာရြက္ 
တြင္ ရွိေနႏုိင္သည္။ 
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၆) ေလ်ာ့သြားသည့္ (သို႔) တုိးလာသည့္ ေငြပမာဏကုိ ေနာက္ဆုံးေကာ္လံတြင္ ေရးၿဖည့္ပါ။ 
ယခင္ လက္က်န္ေငြ ပမာဏသို႔ ေပါင္းထည့္ၿခင္း (သို႔) ႏုတ္ယူၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ၿပီး၊ လက္ 
က်န္ေငြ ပမာဏအသစ္ကုိ ေနာက္စာေၾကာင္းတြင္ ေရးၿဖည့္ပါ။  
 

 
 

 

 

Number Date Transaction Description Payment/Debit Deposit/Credit Balance 

      

      

      

      

      

      

      

အကယ္၍သင ္ခ်က္ 
တစ္ေစာင္ကိုမွတ္တမ္း 
တင္ေနသည္ဆိုလွ်င္ 
ခ်က္နံပါတ္ကိုဤေန 

ရာတြင္ေရးပါ။ 

သင္ မည္သူ႕ကို ခ်က္ေရးေပး 
သည(္သို႔) ဘာအတြက္ 

သငိ့ဘဏ္ စာရင္းမွ ေငြထုတ္ 
သည/္ေငြသြင္းသည္ တို႔ကို စာ 

တစ္စ(ုသို႔)ႏွစ္စုတို႔ၿဖင့္ 
အမွတ္အသားၿပဳလုပ္ပါ။ 

သင့္ေငြစာရင္းသို႕သြင္း 
မည့္ေငြပမာဏကို ေရးပါ။ 
ဝင္သည့္ေငြမ်ားကိုသာ 
ဤေကာ္လံအတြင္းသို႔ပို႔ 

ရမည္။ 

ဤေနရာတြင္ 
ေန႔စြဲေရးပါ။ 

သင့္ဘဏ္စာရင္းမွထုတ္ယူမည့္ ေငြ 
ပမာဏကုိဤေနရာတြင္ေရးပါ။ ခ်က္ 
မ်ား၊ ATM စက္ႏွင့္ ဘဏ္အရာရွိ  

မွတဆင့္ ထုတ္ယူသည့္ ေငြသားမ်ား 
ကုိလည္း ထည့္ေရးရန္ အမွတ္ရပါ။ 
ထြက္သည့္ေငြမ်ားကိုသာ ဤေကာ္လံ 

အတြင္းသို႔ပို႔ရမည္။ 

သင့္ဘဏ္စာရင္းတြင္အမွန္တကယ္ 
ရွိေနသည့္ေငြပမာဏကို မီးခိုးေရာင္ 
ေကာ္လံအတြင္းေရးပါ။ ၿပီးေနာက္၊ 
သင္သြင္းသည့္ (သို႔) ထုတ္ယူ 
သည့္ ေငြပမာဏကုိအၿဖဴ ေရာင္ 

အကြက္တြင္ေရးပါ။ သင့္ လက္က်န္ 
ေငြပမာဏအသစ္ကိုသိႏိုင္ရန၊္ ၎ 
ေငြပမာဏကုိ ေပါင္းၿခင္း(သို႔) 

ႏွဳတ္ၿခင္းၿပဳလုပ္ပါ။ 
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လုပ္ေဆာင္ရန္။လုပ္ေဆာင္ရန္။လုပ္ေဆာင္ရန္။လုပ္ေဆာင္ရန္။    သင့္ခ်က္စာအုပ္ကုိ စာရင္းကုိက္ၿခင္းသင့္ခ်က္စာအုပ္ကုိ စာရင္းကုိက္ၿခင္းသင့္ခ်က္စာအုပ္ကုိ စာရင္းကုိက္ၿခင္းသင့္ခ်က္စာအုပ္ကုိ စာရင္းကုိက္ၿခင္း    
 ေဖာ္ၿပပါ ေငြသြင္း/ထုတ္သည့္ကိစၥမ်ားကုိ ၾကိဳးစားမွတ္တမ္းတင္၍၊ ေအာက္တြင္ရွိေသာ  ခ်က္  
စာအုပ္ကုိ စာရင္းကုိက္္ပါ။ ဤဥပမာကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တစ္တန္းလုံး လုပ္ၾကပါမည္။ 
 သင့္လက္က်န္ေငြ $၇၀၀.၀၀ ၿဖင့္စတင္သည္ဟု ဆိုၾကပါစို႔။ 

• ႏိုဝင္ဘာလ(၃)ရက္ေန႔တြင္သင့္အိမ္ရွင္အတြက္$၆၅၀.၀၀တန္္ခ်က္တစ္ေစာင္ေရးခဲ့သည္။ 
• ႏိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔တြင္ သင့္လစာအတြက္ ခ်က္ေငြ $၅၃၀.၀၀ ရရွိခဲ့သည္။ 
• ႏိုဝင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ $၄၈.၈၇ တန္ ခ်က္တစ္ေစာင(္နံပါတ္ ၁၂၅)ကုိ Ralph 

အတြက္ သင္ေရးေပးခဲ့သည္။ 
 

Number 

 

Date 

 

Transaction Description 

 

Payment/Debit 

 

Deposit/Credit 

 

Balance 

 

      

      

      

      

      

      
 

 ယခု ဥပမာကုိ သင္တစ္ဦးတည္းၾကိဳးစား၍ လုပ္ၾကည့္ပါ။ 
 လက္က်န္ေငြ $၅၃၁.၁၃ ၿဖင့္ သင္စတင္သည္ဟု ဆိုၾကပါစို႔။ 

• ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ သင္လစာေငြ $၈၀၀.၀၀ ရရွိသည္။ 
• ဒီဇင္ဘာလ(၄)ရက္ေန႔တြင္ ဘဏ္မွ $၇၅ ေငြသားထုတ္ယူသည္။ 
• ဒီဇင္ဘာလ(၆)ရက္ေန႔တြင္ သင့္ အေၾကြးဝယ္ကဒ္ ဘီလ္ေဆာင္ရန္အတြက္ $၁၂၂.၀၈ တန္ 

ခ်က္လက္မွတ္ကုိ ခ်က္နံပါတ္ ၁၂၆ တြင္ သင္ေရးေပးသည္။  
 

Number Date Transaction Description Payment/Debit Deposit/Credit Balance 

      

      

      

      

      

      
 

$700.00 
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အအအအပုိင္းပုိင္းပုိင္းပုိင္း    ၄၄၄၄    ----    ၀၀၀၀    
ခရက္ဒစ္ခရက္ဒစ္ခရက္ဒစ္ခရက္ဒစ္    ((((CreditCreditCreditCredit))))    

 
    ခရက္ဒစ္ဆုိတာ ဘာလ၊ဲ ခရက္ဒစ ္ အေရးပါမႈႏႇင္ ့ ဘာေႀကာင္ ့ သင့္မွာ ရွိသင့္သလ၊ဲ ဘယ္လုိ 
အသံုးခ် ႏိငု္သလဲ ဆိုတာမ်ားကုိ ယခုအခန္းတြင ္ေဆြးေႏြးပါမည္။ 
 

အေျခခံအေျခခံအေျခခံအေျခခံ    အဓိပအဓိပအဓိပအဓိပၸာၸာၸာၸာယ္ယ္ယ္ယ္ဖြင့္ဆုိဖြင့္ဆုိဖြင့္ဆုိဖြင့္ဆုိခ်က္ခ်က္ခ်က္ခ်က္    
 ခရက္ဒစ္သည ္ဘဏ ္(သိ႕ု) အေႀကြး၀ယ္ကဒ္ျပား ကုမၸဏီ ကဲ့ 
သို ့ေသာေငြေႀကးအဖြဲ ့ အစည္းမွ စီစဥ္ေပးေသာ ေရြ ဆ့ိုင္းေပးေငြျဖစ ္
သည။္ ထုိကုမၸဏီ မ်ားသညသ္င့္အား ေငြေခ်းငွားသူမ်ားျဖစ္၍ ေငြထုတ္ 
ေခ်းသူမ်ားဟုေခၚသည။္ လြယ္လြယ္ေျပာရလႇ်ငေ္ငြထုတ္ေခ်းသ ူမ်ားက 
သင့္အားလက္ငင္း ေငြေပးျပီး၊ သင္က ေနာက္မွ ျပန္ေပးရျခင္း ျဖစ္ 
သည္၊ ဘဏ္မ်ားမွ ေအာက္ပါအေျခအေန ႏွစ္ခုေပၚတြင္ မူတည ္ ျပီး 
ေငြထုတ္ေခ်းသည။္ 
     

၁၁၁၁။။။။ ေ ေ ေ ေငြငြငြငြထုတ္ထုတ္ထုတ္ထုတ္ေခ်းသူမ်ားကေခ်းသူမ်ားကေခ်းသူမ်ားကေခ်းသူမ်ားက၊၊၊၊    သင့္ကုိယုံသင့္ကုိယုံသင့္ကုိယုံသင့္ကုိယုံႀႀႀႀကည္စိတ္ခ်ထုိက္သူကည္စိတ္ခ်ထုိက္သူကည္စိတ္ခ်ထုိက္သူကည္စိတ္ခ်ထုိက္သူ၊၊၊၊ ေ ေ ေ ေငြျပန္ဆပ္မည့္သူဟုငြျပန္ဆပ္မည့္သူဟုငြျပန္ဆပ္မည့္သူဟုငြျပန္ဆပ္မည့္သူဟုထင္မႇတ္လႇ်င္ထင္မႇတ္လႇ်င္ထင္မႇတ္လႇ်င္ထင္မႇတ္လႇ်င္၊၊၊၊    
၂၂၂၂။။။။ ေ ေ ေ ေငြငြငြငြထုတ္ထုတ္ထုတ္ထုတ္ေခ်းသူမ်ားကေခ်းသူမ်ားကေခ်းသူမ်ားကေခ်းသူမ်ားက    အခေအခေအခေအခေႀႀႀႀကးေငြယူကးေငြယူကးေငြယူကးေငြယူ၍ ၍ ၍ ၍ ေေေေခ်းငခ်းငခ်းငခ်းငွွ ွွားသည္၊ားသည္၊ားသည္၊ားသည္၊    

    
    ထုိသုိ ့ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ားမႇ ယုံႀကည္စိတ္ခ်ထုိက္သူဟုထင္ျမင္ရန္၊ သင့္တြင ္ အခ်ိန္အတုိင္း 
အတာတစ္ခအုတြင္း ေငြေခ်းျခင္းႏႇင့္ျပန္ဆပ္ျခင္း လုပ္ခဲ့ေသာရာဇ၀င ္ ရိွရမည ္ (သိ ု ့) ရွိေအာင္လုပ္္ရမည။္ 
ထုိသုိ႕ လုပေ္ဆာင္မႈမ်ားေလေလ၊ ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ားမႇ သင့္ကုိပိုျပီးယုံႀကည္ေလေလျဖစ္သည။္ ေငြထုတ္ 
ေခ်းသူမ်ား၏အခေႀကးသည ္သင္ဘယ္ေလာက္ ယုံႀကည္စိတ္ခ်ထုိက္သူ ျဖစ္လဆဲိုတာ ေပၚတြင ္ အေျခခံ 
သည။္ သေဘာအားျဖင္ ့သင့္ကုိပိုျပီးယုံႀကည္မႈရွိေလေလ၊ ယူေသာအခေႀကး ပိုနည္းေလေလ ျဖစ္သည။္    
    
ခရက္ဒစ္ခရက္ဒစ္ခရက္ဒစ္ခရက္ဒစ္    အေအေအေအေျခခံမ်ားျခခံမ်ားျခခံမ်ားျခခံမ်ား    

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ခရက္ဒစ္သည ္ လြန္စြာေရးႀကီးသည။္ ပစၥည္းမ်ား ႏႇင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 
မ်ား၀ယ္ ယူရန ္ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ ္ အသံုးက်သည။္ လူတုိ ့သည ္ တစ္ခါတစ္ရံ၊ စားပြဲ၊ အ၀တ္ 
ေလႇ်ာ္စက္ႏႇင္ ့ အေျခာက္ခံစက္၊ ကား၊ အိမ္ စသည္ျဖင္ ့ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္ႏွင္ ့ တယ္လီဖုန္း၊ ေရ၊ မီး၊ 
အပ်က္အစီးမ်ားျပဳျပင္ခ၊ စသည့္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ားေပးရန ္လက္ထတဲြင ္ေငြအလုံအေလာက္မရွိပါ၊ ထုိပစၥည္း 
မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၀ယ္ယူရန ္  ခရက္ဒစ္ကုိ အသံုးျပဳရမည္္။ ဆုိလုိသည္မွာ ထုိပစၥည္း မ်ားကုိ 

ခရက္ဒစ္သည္၊ ခရက္ဒစ္သည္၊ ခရက္ဒစ္သည္၊ ခရက္ဒစ္သည္၊ ဘဏ္(သို႕) 
အျခားကုမၸဏီမွ သင့္ကုိ 
ေငြထုတ္ေခ်းျပီး၊ ထုိေငြကုိ 

သင္္ျပန္ေပးမည္ ဟု 
ယုံႀကည္ မႈရွိျခင္းျဖစ္သည္။ 
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လက္ရွ ိအခ်ိန္တြင္ေငြေခ်းငွား၀ယ္ျပီး၊ ထုိေခ်းေငြကုိ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း ျပန္လညေ္ပးဆပ ္ ျခင္းျဖစ ္
သည။္ 

ဥပမာဆိုရေသာ။္ ခရက္ဒစ ္ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း သည ္အိမ ္
တစ္လုံးေဆာက္သကဲ့သိ ု ့ အခ်ိန္ယူရသည္။ သတိႀကီး စြာႏွင္ ့
လုပ္ေဆာင္ရျပီး၊ အေျခခံအုတ္ျမစ ္ ခိုင္မာရန္လုိသည္။ တည ္
ေဆာက္မႈ မွန္ကန္လႇ်င ္တည္ျမခဲိုင္ခန္ ့မည ္ျဖစ္သည။္  

    
 

 

ခရက္ဒစ္ကုိ ဘယ္လုိသုံးသလဲခရက္ဒစ္ကုိ ဘယ္လုိသုံးသလဲခရက္ဒစ္ကုိ ဘယ္လုိသုံးသလဲခရက္ဒစ္ကုိ ဘယ္လုိသုံးသလဲ    
ကားတစ္စီး၀ယ္ျခင္းကုိ ဥပမာဥပမာဥပမာဥပမာအျဖစ္ ႀကည့္ႀကပါစိ ု ။့ မိုဟာမက္သည ္အျခား သူတစ္ဦးထံမႇ တုိက္ 

ရိုက္ေသာ ္ လည္းေကာင္း၊ ဆိုင္မွေသာ္လည္းေကာင္း သူလုိခ်င္သည့္ကား ၀ယ္ရန ္ ဆုံးျဖတ္သည။္ ကား 
တန္ဖိုးမႇာ ေဒၚလာ(၁၅၀၀၀) ျဖစ္ျပီး၊ သ ူ ့တြငေ္ငြအေျမာက္အမ်ားမရွိပါ။ ထုိကား၀ယ္ရန ္ မိုဟာမက္ အေန 
ျဖင့္ကားဖိုးေပးမည့္ ေငြထုတ္ေခ်းသူႏႇင္ ့ ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္သည။္ ထုိေငြကုိ ကားပိုင္ရွင(္သို႕) ကားဆိုင္မွ 
ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ မိုဟာမက္မွ ေငြထုတ္ေခ်းသူသုိ ့ေနာက္မ ွျပန္ဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
   

ေမးစရာမႇာ၊ ေငြထုတ္ေခ်းသူမွ မုိဟာမက္အား ေငြေခ်းပါ့မလား၊ မိုဟာမက္ ေငြျပန္ဆပ ္ မည္ဟု 
ေငြထုတ္ေခ်းသူမွယုံႀကည္ႏိုင္ပါ့မလား။ ေငြထုတ္ေခ်းသူမွ ေမးမည့္ ပထမဦးဆံုးေမးခြန္းမႇာ ယခင္က 
မိုဟာမက္ ေငြေခ်းခဲ့ဖူးသလား၊ ေခ်းခဲ့ဖူးေသာ၊္ ဘယ္မွာ ေခ်းဖူးလည္းဟုေမးမည၊္ စံုးစမ္းႏိုင္ရန္ျဖစ္သည။္ 
မိုဟာမက္ အေနျဖင္ ့ထ္ုိေငြကုိ အခ်ိန္မ ီေပးဆပ္ေနျခင္းရွိမရိွကုိ စိစစ္မည္ျဖစ္သည။္ 
 

အကယ္ မိုဟာမက္သည ္အႀကိမ္မ်ားစြာ ေငြေခ်းခဲ့ျပီး၊ ထုိေငြမ်ားကုိ အခ်ိန္မ ီ ျပန္ဆပ္ခဲ့ေသာ ္သ ူ ့ 
တြင ္“ခရက္ဒစ္ရာဇ၀ငေ္ကာင္း” ရွိသည ္ဟုေခၚသည္၊ ထုိသုိ ့မဟုတ္လ်ႇင္ သ ူ ့တြင္  “ခရက္ဒစ္ရာဇ၀ငဆ္ိုး” 
ရွိ မည္။  အျခားအေျခအေနတစ္ခုမႇာ၊ မုိဟာမက္အေနျဖင္ ့တစ္ခါမႇ ေငြေခ်းခဲ့ျခင္း မရွိလႇ်င ္သ ူ့တြင္ “ခရက္ 
ဒစ္ရာဇ၀င္မရွိ” ဟူ၍ျဖစ္မည။္ ထုိသုံးမ်ိဳးစလုံးကုိ ႀကည္ႀ့ကစိ ့ု၊ 

 
၁။  ခရက္ဒစ္ရာဇ၀င္ေကာင္း။ ထုိအေျခအေနတြင ္ ေငြထုတ္ေခ်းသူမွ မိုဟာမက္အား ေငြေပးရန္ 
ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိသ္ည္။ 
 
၂။  ခရက္ဒစ္ရာဇ၀င္ဆုိး။ ထုိအေျခအေနတြင ္ေငြထုတ္ေခ်းသူမွ မိုဟာမက္အား ေငြေပးရန ္ ျဖစ္ႏုိင္ 
ေခ်မရွိပါ။  
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၃။ ခရက္ဒစ္ရာဇ၀င္မရႇ။ိ ထုိအေျခအေနတြင ္ ေငြထုတ္ေခ်းသူမွ မိုဟာမက္အား ခရက္ဒစရ္ာဇ၀င ္
တည္ေဆာက္ရန ္ ေငြပမာဏ အနည္းငယ္မႇ် ေပးႏိုင္ေခ်ရိွသည။္ မိုဟာမက္အေနျဖင္ ့ ေသးငယ္ 
ေသာကားသာ ၀ယ္ရလိမ့္မည။္ 

 
 ထုိ ေ့ႀကာင္ ့ ခရက္ဒစ္သည ္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည။္  ယခင္ကေခ်းေငြမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 

ရာဇ၀င္ကို ေဖၚျပသည္။ ထုိရာဇ၀င္သည္ အေကာင္း (သိ႕ု) အဆိုးျဖစ္ႏိုင္သည။္ ေခ်းေငြမ်ား ပံုမွန္ ျပန္ 
ဆပ္ခဲ့လႇ်င ္ သင့္ခရက္ဒစ္ ေကာင္းႏိုင္ျပီး၊ သင့္အားေငြထပေ္ခ်းႏိုငသ္ည။္ ခရက္ဒစ ္ မေကာင္းလႇ်င ္ သင့္ 
အတြက္ အခက္ အခဲမ်ားစြာ ရွိႏုိင္သည ္(သိ႕ု) ေငြေခ်းရန္အတြက္ပင္မျဖစ္ႏိုင္ပါ၊ 
 

ခရက္ဒစ္ ဆုိေသာစကားလုံး အသုံးျပဳပုံျခားနားခ်က္မ်ားခရက္ဒစ္ ဆုိေသာစကားလုံး အသုံးျပဳပုံျခားနားခ်က္မ်ားခရက္ဒစ္ ဆုိေသာစကားလုံး အသုံးျပဳပုံျခားနားခ်က္မ်ားခရက္ဒစ္ ဆုိေသာစကားလုံး အသုံးျပဳပုံျခားနားခ်က္မ်ား    
• အေအေအေအေႀႀႀႀကြးကြးကြးကြး၀၀၀၀ယ္ကယ္ကယ္ကယ္ကဒဒဒဒ္္္္ (Credit Card) (Credit Card) (Credit Card) (Credit Card)။။။။        ေငြထုတ္ေခ်းသူမွေပးေသာ၊ အတုမရွိေသာ နံပါတ္မ်ားပါသည့္ 

ပလတ္စတစ ္ ကဒ္ငယ္ေလး ျဖစ္ျပီး၊ သင့္အား ထုိကတ္ျဖင္ ့ ေငြေခ်းရန္ ခြင့္ျပဳသည။္ လူႀကိဳက္ 
အမ်ားဆံုး ကဒ္မ်ားမွာ ဗြီစာ(VISA)၊ မာစတာကဒ(္Mastercard) (သိ႕ု) ဒစ္စကာဗာ(Discover) 
ကဒ္မ်ားျဖစ္သည။္ 

 
• ခရက္ဒစ္ကုိယ္စားခရက္ဒစ္ကုိယ္စားခရက္ဒစ္ကုိယ္စားခရက္ဒစ္ကုိယ္စားလွလွလွလွယ္လုပ္ငန္းဌာနယ္လုပ္ငန္းဌာနယ္လုပ္ငန္းဌာနယ္လုပ္ငန္းဌာန////ေအဂ်င္စီ ေအဂ်င္စီ ေအဂ်င္စီ ေအဂ်င္စီ (Credit Agency)(Credit Agency)(Credit Agency)(Credit Agency)။  ။  ။  ။  ခရက္ဒစရ္ာဇ၀င္ကုိ စစ္ေဆး 

ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည။္ ထုိုကုမၸဏီမွ ေငြေခ်းငွားသူမ်ားအား သင၏္ ခရက္ဒစ ္ေကာင္းသည၊္ 
ဆိုးသည၊္ ခရက္ဒစ္မရွိ၊ စသည္ျဖင္ ့ခရက္ဒစ္ ရာဇ၀င္ကုိေပးသည။္ 
 

• ခရက္ဒစ္ရမႇတ္ခရက္ဒစ္ရမႇတ္ခရက္ဒစ္ရမႇတ္ခရက္ဒစ္ရမႇတ္ (Credit ScoreCredit ScoreCredit ScoreCredit Score))))။ ။ ။ ။  သင၏္ခရက္ဒစ ္ မည္မ်ႇေကာင္းသည္ဆုိးသည္ကုိ ေဖၚျပေသာ 
နံပါတ္ျဖစ္သည္။ 
     

• ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာ(Credit Report)(Credit Report)(Credit Report)(Credit Report)။။။။        ခရက္ဒစ္ေအဂ်င္စီမွ ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ား အားေပးပိ ု့ ေသာ၊ 
သင၏္ခရက္ဒစ္ရမွတ္ ႏွင္ ့ ခရက္ဒစရ္ာဇ၀င္တုိ ့ပါရိွေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည။္ 

 

 

Credit Cards     Credit Report/Score    Credit Agency 
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ခရက္ဒစ္ရမႇတ္ ခရက္ဒစ္ရမႇတ္ ခရက္ဒစ္ရမႇတ္ ခရက္ဒစ္ရမႇတ္ (CREDIT SCORE)(CREDIT SCORE)(CREDIT SCORE)(CREDIT SCORE)    
 

သင္ ့ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာ၏ အေရးႀကီးဆံုးအပိုင္းမႇာ ခရက္ဒစရ္မွတ္ျဖစ္သည္။ သင၏္ ခရက္ဒစ္ ရ 
မွတ္မွာ ေခ်းယူထားေသာေငြမ်ားကုိ ေခ်းသူထံသင္မည္မွ်ျပန္ေပးဆပ္ႏ္ုိင္ေခ်ရွိသည္ကုိ ေဖၚျပေသာ နံပါတ္ 
မ်ား ျဖစ္သည။္ ထုိနံပါတ္မ်ားကုိႀကည့္ျပီး၊ ခရက္ဒစ္ကဒ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ဘဏ္မ်ားႏႇင္ ့ ခရက္ဒစ္ယူနီယံ တုိ မွ့ 
သင့္ကုိ ေငြေခ်းသင့္၊ မေခ်းသင္ဆ့ံုးျဖတ္ရန္ျဖစ္သည။္ ထုိနံပါတ္မ်ားမႇာ ၁၀၀ ႏႇင္ ့ ၉၀၀ အႀကားတြင ္ ရွိျပီး၊ 
နံပါတ္ျမင္ ့ေလေလ၊ သင္ ့ခရက္ဒစ္ ေကာင္းေလေလျဖစ္သည။္ ရမွတ္အဓိပၸါယ္မ်ားတြင-္ 

• ၇၀၀ မႇ ၈၀၀  - အလြန္ေကာင္းေသာ ခရက္ဒစ ္(Excellent Credit) 
• ၆၀၀ မႇ ၇၀၀ - ေကာင္းေသာ ခရက္ဒစ ္(Good Credit) 
• ၅၅၀ မႇ ၅၉၉  - ဆိုးေသာ ခရက္ဒစ္ (Bad Credit) 
• ၁၀၀ မႇ ၅၄၉  - အလြန္ဆုိးေသာ ခရက္ဒစ ္(Very Bad Credit) 

 
 ခရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ားေကာင္းလွ်င ္ဘဏႏ္ွင္ ့အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ သင့္အား ေငြ ေခ်းႏုိင ္ေခ် 
ရွိျပီး၊ အတုိးႏွဳန္း ႏွင္ ့ အခေႀကးမ်ားလည္း နိမ့္လိမ့္မည္၊ ေခ်းေငြရရွိရန ္ လြယ္ကူမည့္အျပင၊္ ေစ်းသက္ 
သာမည။္ 
  
ခရက္ဒစ္ေအဂ်င္စီမွ သင့္ခရက္ဒစ္ရမွတ္ကုိဘယ္လုိ ရသလဲ။ 
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ခရက္ဒစ္ခရက္ဒစ္ခရက္ဒစ္ခရက္ဒစ္ ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံ ပုံစံကားခ်ပကားခ်ပကားခ်ပကားခ်ပ္္္္    
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 ပံုတြင္ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း၊ ေခ်းေငြႏွင့္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ကုမၸဏီမ်ားကသာ အျပဳသေဘာေဆာင္ 
ေသာ ခရက္ဒစ္ သတင္းအခ်က္မ်ားကုိေပးပို့သည္။ တစ္ႀကိမ္ထပ္ေျပာမည္၊ ခရက္ဒစ္ေကာင္းေအာင္လုပ ္
ႏိုင ္ေသာ တစ္ခုတည္း ေသာနည္းလမ္းမွာ၊ ပိုက္ဆံေခ်း ျပီး ၄င္းေငြကုိ ျပန္ဆပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။     
 
*သတိျပဳရန္။ သင့္ဘဏ္မွ သင့္အား ဗြီစာအမွတ္တံဆိပ္ပါ “ခ်က္ကဒ”္ေပးမည္။ ထုိကဒ္ကို အသံုးျပဳပုံသည္ ခ်က္လက္မွတ္ေရး 
သကဲ့သို့ပင္ျဖစ္ျပီး၊ ထိုပိုက္ဆံသည္သင့္ ဘဏ္စာရင္းထမဲွသံုးျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ခရက္ဒစ္ကဒ္မဟုတ္ပါ၊ သင္ေငြေခ်း 
ျခင္းမဟုတ္ သျဖင့္ သင့္ခရက္ဒစ္ေကာင္းရန္ မကူညီႏိုင္ပါ။  

    
ကြဲျပားေသာကြဲျပားေသာကြဲျပားေသာကြဲျပားေသာ    ခရက္ဒစ္ခရက္ဒစ္ခရက္ဒစ္ခရက္ဒစ္    အမ်ဳိးအစားေတြဟာဘာေတြလအမ်ဳိးအစားေတြဟာဘာေတြလအမ်ဳိးအစားေတြဟာဘာေတြလအမ်ဳိးအစားေတြဟာဘာေတြလဲ။။ဲဲ။။ဲ    
        

ခရက္ဒစ္ ကုိနည္းမ်ိဳးစံုျဖင္ ့ရယူႏိုင္သည္၊ အသံုးမ်ားေသာ အမ်ိဳးအစာမ်ားမႇာ၊ 
• ခရခရခရခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ား က္ဒစ္ကဒ္မ်ား က္ဒစ္ကဒ္မ်ား က္ဒစ္ကဒ္မ်ား ((((Credit CardsCredit CardsCredit CardsCredit Cards))))        
• အိမ္အိမ္အိမ္အိမ္၀၀၀၀ယ္ျခင္းယ္ျခင္းယ္ျခင္းယ္ျခင္း။။။။    ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ားမႇ သင့္အား အိမ၀္ယ္ႏိုငရ္န ္အိမ္ေခ်းေငြ (Mortgage)  ေပး 

မည္ျဖစ္ျပီး၊ ပံမုွန္အားျဖင့္ ဘဏ္သို ့ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀)အတြင္း ျပန္ဆပ္ရမည္ျဖစ္သည။္    

အေႀကြးအေႀကြးအေႀကြးအေႀကြးသိမ္းသိမ္းသိမ္းသိမ္း    

ေအဂ်င္စီမေအဂ်င္စီမေအဂ်င္စီမေအဂ်င္စီမ်ား်ား်ား်ား 

ခရက္ဒစ္ေအဂ်င္စီမ်ာခရက္ဒစ္ေအဂ်င္စီမ်ာခရက္ဒစ္ေအဂ်င္စီမ်ာခရက္ဒစ္ေအဂ်င္စီမ်ားးးး    
TransUnion 
Experian 
Equifax 

UtilitiesUtilitiesUtilitiesUtilities    
ဂဲ့စ ္
လႇ်ပ္စစ္မီး 
ဖုန္း 
အိမ္ရအိမ္ရအိမ္ရအိမ္ရွွ ွွင္င္င္င္////အိမ္ငႇားအိမ္ငႇားအိမ္ငႇားအိမ္ငႇား 
 
ခရက္ဒစ္စစသ္ည ္

 
(negative)အျပဳသေဘာ 
မေဆာင္သည္ခ့ရက္ဒစ္  
အေႀကာင္းကုိသာ သတင္းပိ ့ု 
သည။္ 
 
 

ေခ်းေငြမ်ာေခ်းေငြမ်ာေခ်းေငြမ်ာေခ်းေငြမ်ားးးး    
IOM ေခ်းေငြ 
ကားေခ်းေငြ 
ပညာေရးေခ်းေငြ 
အိမ္ေခ်းေငြ 
ဘဏ္ေခ်းေငြ 
  

ခရက္ဒစ္စစ္သည္ 
 
(positive)အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္သည့္ ခရက္ ဒစ္ 
ႏွင့္(negative) အျပဳ 
သေဘာမေဆာာင္ သည့္ 
ခရက္ဒစ ္အေႀကာင္း ကုိ 
သတင္းပို့သည္။ 

 

ခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ားခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ားခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ားခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ား    
ဗြီစာ* 
မာစတာကဒ္ 
ဒစ္စကာဗာ 
စတိုးဆိုင္ကဒ္မ်ား 
(ဂ့ဲစ္၊ကုန္တုိက္စတုိး 
သည္ျဖင့္) 

ဘဏက္ဒ္မ်ား 
  
ခရက္ဒစ္စစ္သည္ 
  

(positive)အျပဳသေဘာ 
ေဆာင္သည့္ ခရက္ ဒစ္ 
ႏွင့္(negative) အျပဳ သ 
ေဘာမေဆာာင္ သည့္ 
ခရက္ဒစ ္အေႀကာင္း ကုိ 
သတင္းပို့သည္။ 

အျခားအျခားအျခားအျခား    
က်န္းမာေရးဘီလ္မ်ား 
ပါကင္လက္မွတ္မ်ား 
ပံုမွန္ေပးသြင္းရသည့္ 
ေႀကးမ်ား 
(Subscriptions) 
  

ခရက္ဒစ္ တစ္ခါတစ္ရံ 
စစ္သည္။ 
  

(negative)အျပဳသေဘာ 
မေဆာင္သည္ခ့ရက္ဒစ္  
အေႀကာင္းကုိသာ သတင္းပိ ့ု 
သည။္ 
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• ကားကားကားကား၀၀၀၀ယ္ျခင္းယ္ျခင္းယ္ျခင္းယ္ျခင္း။။။။    ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ားမွ သင့္အားကား၀ယ္ရန ္ေခ်းေငြမ်ားေပးမည။္ 
• အဓိကအဓိကအဓိကအဓိက    အိမ္သုံးပစအိမ္သုံးပစအိမ္သုံးပစအိမ္သုံးပစၥၥၥၥည္းမ်ားည္းမ်ားည္းမ်ားည္းမ်ား၀၀၀၀ယ္ျခင္းယ္ျခင္းယ္ျခင္းယ္ျခင္း။။။။        ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ားမွ သင့္အား အ၀တ္ေလ်ႇာ ္ စက္ႏွင့္ ္

အေျခာက္ခံစက္မ်ား၊ ေရခေဲသတၱာမ်ား၊ ပန္းကနေ္ဆးစက္မ်ားႏွင္ ့ မီးဖိုမ်ား ၀ယ္ယူရန ္ ေခ်းေငြ 
မ်ားေပးမည္။  

• ေကာလိပ္ေကာလိပ္ေကာလိပ္ေကာလိပ္။ ။ ။ ။ အစုိးရႏွင္ ့ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ားမွ သင့္အား ေက်ာင္းတက္ရန ္ေခ်းေငြမ်ား ေပး မည္။ 
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ေေေေဒဒဒဒ၀၀၀၀ါလီခံျခင္းါလီခံျခင္းါလီခံျခင္းါလီခံျခင္း    ဆုိသည္မွာ၊ 
သင့္အေႀကြးမ်ားကုိ ျပန္မဆပ ္
ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ေဒ၀ါလီေႀက 
ျငာျခင္းဆုိသည္မွာ ထုိေႀကြး 
မ်ားကုိ ေပးစရာမလုိေတာ့ 
ျခင္းျဖစ္သည္။ သိ ့ု ေသာ္ ေဒ 
၀ါလီေႀကျငာျခင္း သည္သင့္ 
ခရက္ဒစ္တန္ဖိုးကို (၇)ႏႇစ္ 
အထိ ပ်က္စီးေစႏုိင္သည္။ 
ထုိအခ်ိန္မ်ား အတြင္းေငြေခ်း 
ရန ္အလြန္ခက္ခမဲည္။ ဒုတိယ 
အခ်က္မႇာ၊ သင့္ေငြေရး ေႀကး 
ေရး အေျခအေနႏွင့္ပတ္ 
သက္ေသာ  ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ 
သင့္လက္တြင ္မရိွေတာ့ ပ၊ဲ 
တရားသူႀကီး လက္ထဲတြင ္
သာ ရွိမည္။ တတိယ အခ်က္ 
မွာ၊ တရားသူ ႀကီးမွသင္၏ 
အျခား ပုိင္ဆုိင ္မႈမ်ားကုိ၊    
လက္လြတ္ ဆုံးရွံဳး ရန္ အမိန ့္ 
ခ်ႏုိင္သည္။ 

ခရက္ဒစ္၏အေရးပါမခရက္ဒစ္၏အေရးပါမခရက္ဒစ္၏အေရးပါမခရက္ဒစ္၏အေရးပါမႈႈႈႈ    
    
 ခရက္ဒစ္ကုိပိုင္ဆုိင္ျခင္းႏွင့္ ထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းသည ္အေရးပါဆံုး 
ေသာေငြေႀကးစီမေံရး အတတ္ပညာတစ္ခုျဖစ္သည။္ ခရက္ဒစ္ကုိ ခ်င့္ 
ခ်ိနသ္ံုးလႇ်င၊္ သင၏္ေငြေႀကးပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ရွိရန ္အကူအညီရႏိုင ္
သည။္ ခရက္ဒစ္ကုိ ဆိုး၀ါးစြာသံုးလ်ႇင၊္ သင္ႏွင္ ့သင၏္ မိသားစအုတြက္ 
အႏၱရာယ္အမ်ားအျပားျဖစ္ေစႏိုင္သည္၊ ေအာက္ပါ ကိန္းဂဏန္း ႏွစ္ခုကုိ 
ႀကည့္ျခင္းျဖင့္၊ ခရက္ဒစ ္မည္သုိ ့ေကာင္းႏိုင္္၊ ဆိုးႏိုင္ေႀကာင္းေတြ ့ရ 
မည္္။ 

• ၆၈% ေသာအေမရိကန္မ်ား ကုိယ္ပိုင္အိမ္မ်ား ပိုငႀ္ကသည ္(ယူ 
အက္စ္သန္းေခါင္စာရင္းဌာန)၊ အမ်ား စုမွာ ေငြေခ်းျပီး အိမ၀္ယ္ 
ႀကသည။္ 

• ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀အတြင္း ၃၈% ေသာအေမရိကန ္မိသားစုမ်ား 
ေဒ၀ါလီခႀံကလိမ့္မည္(လူသုံးေယာက္တြင္၊ တစ္ေယာက္မကျဖစ ္
သည္။ 

 

ခရက္ဒစ္ခရက္ဒစ္ခရက္ဒစ္ခရက္ဒစ္၏၏၏၏အက်ိဳးအျမတ္မ်ာအက်ိဳးအျမတ္မ်ာအက်ိဳးအျမတ္မ်ာအက်ိဳးအျမတ္မ်ားးးး    
 ခရက္ဒစ္၏ အဓိကအက်ိဳးအျမတ္ကုိ ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့ေဆြးေႏြးျပီး ျဖစ ္
သည္။ 

• အိမ၊္ ကား၊ ပညာေရး။ သင္ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေငြေပး ျပီး၀ယ ္
ယူရန္မတတ္ႏိုင္ေသာ အိမ္ႏွင့္ကားကဲ့သ့ုိပစၥည္း မ်ားအား ခရက္ 
ဒစ္ျဖင္ ့၀ယ္ယူႏိုင္သည္။ 

• လြယ္ကူေစမႈ။ သင္သြားေလရာ ေငြသားမ်ားသယ္ေဆာင္မည့္အစား၊ သင၏္ ကဒ္ျပားကုိ အသံုး 
ျပဳ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။ 

• အေရးေပၚကိစၥမ်ား။ ခရက္ဒစရ္ွိျခင္းအားျဖင့္၊ ပံုမွန္အားျဖင့္ မတတ္ႏိုင္ေသာ၊ တစ္ပတ္အတြက္(သို႕) 
တစ္လအတြက္ အပိုသုံးေငြမ်ားကုိလြယ္ကူစြာရႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သင့္တြင္ အခ်ိန္တုိအေရး 
ေပၚကိစၥအတြက္ ေငြလုိျပီး၊ ထုိေငြကုိ သင္ခ်က္ခ်င္း မတတ္ႏိုင္ေသာ ္ခရက္ဒစ္ျဖင္ ့၀ယ္ယူ ႏိုင္သည္။ 
ဥပမာ။ သင့္ေရခဲ ေသတၱာ ပ်က္ျခင္း၊ မိသားစ၀ုင္တစ္ဦး ဖ်ားနာ၍ ေဆးရံုသြား ရျခင္း။ 
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ခရက္ဒစ္္ခရက္ဒစ္္ခရက္ဒစ္္ခရက္ဒစ္္၏၏၏၏    အႏအႏအႏအႏၱၱၱၱရာယ္မ်ားရာယ္မ်ားရာယ္မ်ားရာယ္မ်ား    
 ခရက္ဒစ္၏ ေဘးအႏၱရာယ္အေႀကာင္းကုိလည္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့ေျပာဆိုျပီးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္လူမ်ိဳး 
သံုး ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္၊ လာမည့္ႏႇစ္ေပါင္းသံုးဆယ္အတြင္း ေဒ၀ါလီခံမည္ျဖစ္သည္။ ေဒ၀ါလီခံရ 
သည္ ့ျဖစ္ေနက် အေႀကာင္းမႇာ  ခရက္ဒစ္ကုိ မဆင္မျခင္သုံး၍ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ္၊ 

• လူအမ်ား ထုိသုိ ့မဆင္မျခင္သုံးျခင္းမႇာ၊ လုိခ်ငေ္သာစၥည္းအတြက္ ခ်က္ခ်င္းေငြ ေပးစရာမလုိ 
ေသာေႀကာင္ ့ ျဖစ္သည္။ သင့္တြင္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ရိွလႇ်င ္အလြယ္တကူပင္ သံုးသင္သ့ည္ ထက္ပုိ 
၍သံုးသည္။ 

• ပစၥည္းမ်ားကုိ ယေန ့ ခရက္ဒစ္ျဖင္၀့ယ္ျခငး္ ဆိုသည္မႇာ၊ ထိုပစၥည္း တန္ဖိုးကုိ ေနာက္ပိုင္း တြင္ 
၀င္မည့္ ၀င္ေငြျဖင္ျ့ပန္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန ည့စာကုိ ခရက္ဒစ္ကဒ္ ႏွင္ ့ ၀ယ္စားလ်ႇင္၊ 
ထုိအစားဖိုးကုိ မနက္ျဖန္၊ ေနာက္ တစ္ ပတ္၊ ေနာက္လ၊ ေနာက္ႏွစ္တြင ္ျပန္ ေပးရမည္။ 

• အတုိးႏႇင္ ့ အခေႀကးမ်ား ေပးရပါက အကုန္အက်အလြန္မ်ားႏိုင္သည္။ ေဒၚလာ(၁၀၀) 
တန္ပစၥည္းကုိ ခရက္ဒစ္ျဖင္၀့ယ္ယူလ်ႇင္၊ 
ျပန္ဆပ ္ ေသာ အခ်ိန္တြင္ေပးရမည့္ ေငြ 
စုစုေပါင္းမႇာ ေဒၚလာ (၁၅၀) မွ (၂၀၀) 
အထိ ျဖစသ္ြားႏိုင္သည္၊ မူလတန္ဘုိး 
ေဒၚလာ(၁၀၀)ထက္ပင္ပိုျပီးကုန္က်သည္။ 

 

ခရက္ဒစ္ျဖင့္ခရက္ဒစ္ျဖင့္ခရက္ဒစ္ျဖင့္ခရက္ဒစ္ျဖင့္    ၀၀၀၀ယ္ယူျခင္းယ္ယူျခင္းယ္ယူျခင္းယ္ယူျခင္းအားအားအားအားျဖင့္ျဖင့္ျဖင့္ျဖင့္    မည္မ်ွမည္မ်ွမည္မ်ွမည္မ်ွ    ကုန္က်မည္နည္း။ကုန္က်မည္နည္း။ကုန္က်မည္နည္း။ကုန္က်မည္နည္း။    
သင္ခရက္ဒစ္ကတ္ျဖင္ ့ ေဒၚလာ(၅၀၀)သံုးထားသည္္။ ထုိကဒ္အတြက္လစဥ္အနိမ့္ဆုံးေပးေငြ ေဒၚလာ 
(၁၀)ျဖစ္ျပီး၊ အတုိးႏွဳန္းမႇာ ၁၈% ဆိုလ်ႇင္၊ သင့္ေငြအားလုံးကုိ ျပန္ဆပ္ရန ္ အခ်ိန ္ (၈) ႏႇစ္နီးပါးႀကာမည။္ 
ထုိအခ်ိန္တြင ္အတုိးေငြ ေဒၚလာ(၄၄၀) ေပးျပီးျဖစ္မည။္ ထုိ ့ေႀကာင္ ့သင၀္ယ္ထားေသာ ေဒၚလာ (၅၀၀) 
တန္ပစၥည္း အတြက္၊ ေဒၚလာ (၉၄၀) ေပးရသည္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အေမရိကန္မိသားစ ုအမ်ားအျပားသည္၊ ၀ယ္ရန္မတတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း လုိခ်င္ေသာလုိခ်င္ေသာလုိခ်င္ေသာလုိခ်င္ေသာ 
ပစၥည္းမ်ားကို ခရက္ဒစ္သံးုျပီး ၀ယ္ႀကသည္။ ထိုသို႕မတတ္ႏိုင ္ေသာပစၥည္း မ်ားကိ ု
ခရက္ဒစ္ျဖင့္ဆက္တိုက္၀ယ္ျခင္းသည္၊ အလြန္လြယ္ကူသည္မႇာ ေခ်းေငြမ်ား အားလံုး 

ျပန္မေပးႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ထိျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ ခရက္ဒစ္အိမ္မက္ဆိုး 
မက္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုး စည္းမ်ဥ္းမွာ၊ တကယ္မလိုအပ္ေသာ မည္သည္ ့

ပစၥည္းကိုမွ ထိုလအတြင္းမေပးႏိုင္လႇ်င္၊ ခရက္ဒစ္ျဖင္ ့လံုး၀မ၀ယ္ပါႏႇင့္။ 
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ခရက္ဒစ္္အစီရင္ခံစာခရက္ဒစ္္အစီရင္ခံစာခရက္ဒစ္္အစီရင္ခံစာခရက္ဒစ္္အစီရင္ခံစာ ( ( ( (CREDIT REPORTSCREDIT REPORTSCREDIT REPORTSCREDIT REPORTS))))    
    

သင့္အား ဘဏ္မ်ား(သိ႕ု) အျခားကုမၸဏီမ်ားမွ အလုိအေလ်ာက ္
ေငြေခ်းမည္ မဟုတ္ပါ၊ ၄င္းတုိ ့ေခ်းေငြကုိ ျပန္ဆပ္မည္ဟု ထင္ရေသာ 
သူမ်ားကုိသာ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္သည္။ ဤသိ ုဆ့ံုးျဖတ္ရန ္ယခင္က သင ္
ခရက္ဒစ္ကိစၥမ်ား မည္သုိ ့ ေျဖရွင္းသလဆဲိုတာကုိ ႀကည္သ့ည။္ ထုိသုိ ့ 
ႀကည့္ရာတြင္ သင္၏ ခရက္ဒစ္ကတ္အစီရင္ခံစာခရက္ဒစ္ကတ္အစီရင္ခံစာခရက္ဒစ္ကတ္အစီရင္ခံစာခရက္ဒစ္ကတ္အစီရင္ခံစာကုိ အသံုးျပဳသည္၊ 

 
သင့္အေနျဖင္ ့ အိမ္၊ ကား၊ ၀ယ္လုိေသာ္၊ တုိက္ခန္းငွားရမ္း လုိေသာ္၊ ဆဲလ္ဖုန္း ၀ယ္လုိေသာ ္

ပထမဦးစြာ အေရာင္းစာေရးမွ ခရက္ဒစ္ကတ္ေအဂ်င္ခရက္ဒစ္ကတ္ေအဂ်င္ခရက္ဒစ္ကတ္ေအဂ်င္ခရက္ဒစ္ကတ္ေအဂ်င္စီစီစီစီထံ ဆက္သြယ္ျပီး သင္ ့ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာ ေတာင္း 
မည္။ ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာသည ္ (သငအ္ေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင ္ ရွိေနစဥ္အတြင္း) ေငြေခ်းထားသမႇႇ် ကုိအ 
တုိခ်ဳပ ္ ေဖၚျပခ်က္ျဖစ္သည္။ သင္ေငြမည္မ်ႇေခ်းခဲ့သည္၊ အခ်ိန္မီျပန္ဆပ္ျခင္းရွိမရွိ ႏွင္ ့ လက္ရွိ ဆပ္ရန္ 
က်န္ေငြတုိ ့ကုုိေဖၚျပသည္။ ေငြဆပ္ရာတြင္ အႀကိမ္မည္မႇ် ေနာက္က်ေပးသည္၊ ရက္ ေပါင္း ၃၀၊ ၆၀၊ ၉၀ 
ေက်ာ ္ ေနာက္က်ျပီးမွေပးျခင္းရွိ၊မရွိကုိ ေဖၚျပသည္။ ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာတြင ္ သင္၏ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ 
က်န္းမာေရး ရာဇ၀င္၊ ေနထုိိင္မႈပံုစံ၊ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား မပါရွပိါ။ ခရက္ဒစ ္အစ ီ ရင္ခံ 
စာမ်ားကုိိ ခရက္ဒစ္ကုမၸဏ ီသံုးခုမွကုိင္တြယ္္သည္။  အီကြီဖက္စ္(Equifax)၊ အတ္စ္ပီရီယန ္(Experian) ႏႇင့္ 
ထရန္စ္ယူနီယံ (TransUnion) တ့ုိျဖစ္သည္၊ သင္ေငြေခ်းသည္ ့ ကုမၸဏ ီ မ်ားထံသို သ့င့္ သတင္း အခ်က္ 
အလက္မ်ားေပးသည္။ ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာတြင ္သင့္ကုိ ေငြေခ်းငႇားသင္၊့ မသင့္ကူ ညီဆုံးျဖတ္ရန ္ အခ်က္ 
အလက္မ်ားစာရင္း ပါ၀င္သည။္ ထုိအခ်က္အလက္စာရင္းတြင-္ 
 
မည္သူမည္မည္သူမည္မည္သူမည္မည္သူမည္၀၀၀၀ါျဖစ္ေါျဖစ္ေါျဖစ္ေါျဖစ္ေႀႀႀႀကာင္းကာင္းကာင္းကာင္း    အခ်က္အလကအခ်က္အလကအခ်က္အလကအခ်က္အလက္။ ္။ ္။ ္။ သင္၏အမည၊္ လက္ရွိ ႏငွ့္ ယခင္က ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖုန္းန ံပါတ္၊ 
ဆိုရွယ္ကဒ္ Social Security နံပါတ္၊ ေမြးေန႕သကၠရာဇ္၊ လက္ရွိႏငွ့္ယခင္ အလုပရ္ွင္မ်ား ပါ၀င္သည။္ 
 
ခရက္ဒစ္အခ်ကခရက္ဒစ္အခ်ကခရက္ဒစ္အခ်ကခရက္ဒစ္အခ်က္အလက္။ ္အလက္။ ္အလက္။ ္အလက္။ ခရက္ဒစ္ကဒ္၊ ပညာေရးေခ်းေငြႏႇင္ ့ အျခားေခ်းေငြမ်ား ႏွင္ ့ ပတ္သက္ 
ေသာအေႀကာင္းအရာမ်ား။ ဥပမာ။ အိုင္အုိအမ ္ (IOM) ေခ်းေငြသည္၊ သင္၏ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာ တြင္ပါ 
မည။္ ပါရွေိသာသတင္းအခ်က္ အေသးစိတ္မႇာ၊ 

• ေပးေခ်ေငြမ်ားအခ်ိန္မႇ ီေပးရ ဲ ့လား၊ မဟုတ္လ်ႇင ္ရက္ေပါင္း ၃၀၊ ၆၀၊ ၉၀ ထက္ေက်ာ ္လြန္ 
ေနာက္က်လား၊ အိုင္အုိအမ ္ ေခ်းေငြ အားလုံးဘယ္ေတာ့ေက်မလဲ၊ ဤအခ်က္သည ္ခရက္ 
ဒစ္အစီရင္ခံစာတြင္လည္းပါရွိမည္။ 

• စာရင္းဖြင့္သည့္ေန႕ 
• စာရင္းပိတ္သည့္ေန႕  
• ခရက္ဒစ္ကန္႕သတ္ေငြ/ေခ်းေငြ ပမာဏ 
• လက္က်နေ္ငြ 

သင္ခ့ရက္ဒစ္ကဒ္ ေႀကြးႏွင့္ 
ေခ်းေငြ မ်ားကို သင္မည္သို႕ 
ျပန္ေပးသည္ကို ခရက္ဒစ ္
အစီရင္ခံစာအစီရင္ခံစာအစီရင္ခံစာအစီရင္ခံစာမွာ ေဖၚျပသည္။ 
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• လစဥ္ေပးေငြ 
• သိမ္းဆည္းမႈမ်ား(Collections)၊ (သင္ေပးရန္ရွိသည္ ့ ေငြမ်ားမေပးသည့္အတြက္ ထုိကုမၸ 

ဏီမ ွအေႀကြးသိမ္းေသာေအဂ်င္ဆီသုိ ့ အေႀကာင္းႀကားျခင္း)  
• ျပန္လည္ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား(Repossessions)၊(သင္ေပးရန္ရွိသည္ေ့ငြမ်ားမေပးသည္ ့ အတြက္၊ 

ေရာင္းခ် ထားေသာကုမၸဏီမွ ပစၥည္း ျပန္လည္ပိုင္ဆုိင္ျခင္း) 
 
သင၏္ ခရက္ဒစ္အစ ီ ရင္ခံစာတြင ္ သိမ္းဆည္းမႈ၊ ျပန္လည္ပိုင္ဆုိင္မႈ ႏႇင္ ့ ထပ္တလလဲ ဲ ေပးေငြ ေနာက္ 
က်မႈမ်ား ပါရွိလ်ွင္ သင့္အတြက္ အလြန္ဆိုး၀ါးသည္။ အလြန္မ်ားပါက ေခ်းေငြရရန္ခက္ခလိဲမ့္မည္၊ 
 

ျပည္သူ ့ျပည္သူ ့ျပည္သူ ့ျပည္သူ ့မမမမွွွွတ္တမ္းအခ်က္တ္တမ္းအခ်က္တ္တမ္းအခ်က္တ္တမ္းအခ်က္အလက္။အလက္။အလက္။အလက္။ ေဒ၀ါလီမွတ္တမ္းမ်ား၊ အိမ္ေခ်းေငြမ်ား မေပးႏိုင္၍ ဘဏ္မွအိမ္သိမ္း 
ျခင္း(foreclosures)၊ အခြန္မေပးသည့္အတြက္ အစိုးရမွ ပစၥည္းကုိ ေခတၱသိမ္းဆည္းျခင္း(tax liens for 
unpaid taxes)၊ ေငြေႀကးဆိုင္ရာ တရားရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ႏွင္ ့ အခ်ိဳ ့ျပည္နယ္မ်ားတြင ္ ကေလးစရိတ္ 
ေပးရန ္ပ်က္ကြက္မႈ မ်ားပါ၀င္သည္။ 
 
ေမးျမန္းေမးျမန္းေမးျမန္းေမးျမန္းစုံစမ္းစုံစမ္းစုံစမ္းစုံစမ္းမွဳမွဳမွဳမွဳမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား။ သင့္ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာကုိ မွာယူသူအမည္မ်ားႏွင္ ့ မွာယူသည့္ေန ့စြဲမ်ားျဖစ္သည္။ 
ကုမၸဏီသည္သင၏္ ခြင့္ျပဳခ်က္ (ႏွဳတ္ျဖင္ ့သိ႕ုမဟုတ္ စာျဖင္)့မရဘ၊ဲ သင္ခ့ရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာကုိ မမွာယူ 
သင့္ပါ၊ ဥပမာ။ ကား၀ယ္ရန္လုိအပ္သည္ ့သတင္းအခ်က္မ်ားရရန္အတြက္ သင၏္ ခရက္ဒစ္အစီရင္ ခံစာကုိ 
မွာ ျခင္း (သိ႕ု) ခရက္ဒစ္သတင္း ထုတ္ယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရမည။္ ထုိသုိ႕ စံုစမ္းမွဳမ်ား မ်ားျပားလြန္းလႇ်င္လည္း 
သင၏္ ခရက္ဒစ္ကုိ ထိခိက္ု ႏိုင္သည္။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ၊္ သင္ခရက္ဒစ္အလြန္အမင္း လုိခ်င ္ေသာပံ ု
ေပါက္ေနျခင္း ေႀကာင့္ျဖစ္သည္၊ 
  
ခရက္ဒစ္ရမခရက္ဒစ္ရမခရက္ဒစ္ရမခရက္ဒစ္ရမွွွွတ္မ်ားတ္မ်ားတ္မ်ားတ္မ်ား။ ။ ။ ။ လူတစ္ဦး ၄င္း၏ေခ်းေငြအသစ္ကုိ ျပန္ေပးေခ်ႏိငု္ေခ် ရွိ ၊မရွိကုိ  ခန္ ့မွန္းသည္ ့နံပါတ္ 
မ်ားျဖစ္သည္၊ ခရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ားကုိ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးမည္။ 
 
 



55 

 

ခရက္ဒစ္မွတ္တမ္း မည္သုိ ့မွာယူႏုိင္သလဲ။ခရက္ဒစ္မွတ္တမ္း မည္သုိ ့မွာယူႏုိင္သလဲ။ခရက္ဒစ္မွတ္တမ္း မည္သုိ ့မွာယူႏုိင္သလဲ။ခရက္ဒစ္မွတ္တမ္း မည္သုိ ့မွာယူႏုိင္သလဲ။    
 

 

အမအမအမအမွွွွားမ်ားစစ္ေဆးျခင္းားမ်ားစစ္ေဆးျခင္းားမ်ားစစ္ေဆးျခင္းားမ်ားစစ္ေဆးျခင္း။။။။  ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာကုိ အမွားမ်ား ရွိမရွိ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးျပီး၊ ရွိလ်ႇင္၄င္းတုိ ့ကုိ 
အမွားျပင္ေစပါ။ ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာတြင္ အမွားမ်ားမည္သုိ ့ျပင္ရမည္ကုိညြနႀ္ကားခ်က္မ်ားပါရွိေလ့ရွသိည္။ 
ခရက္ဒစ္ေအဂ်င္စီသုိ ့ဖုန္းဆက္ျခင္းျဖင္ ့ (အထက္တြင ္ ေဖၚျပထားေသာနံပါတ္မ်ား) စတင္ပါ။ ထုိ ့ေနာက္ 
အမွားမ်ားကုိ ရွင္းျပထားေသာ စာေရးပုိ ့ျခင္းကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။ ခရက္ဒစေ္အဂ်င္စီသုိ  ့ အမွားျပင္ 
ေႀကာင္းေရးသားထားသည္ ့စာပံုစ ံေနာက္ဆက္တြဲတြင္ပါရွိသည္၊ ခရက္ဒစ္ ေအဂ်င္စီမွအမွားျပင္ေပးျခင္း မရွိပ၊ဲ 
ယခင္အတုိင္းအမွားရိွေသးသည္ဟု ယုံႀကည္လႇ်င ္ ေငြေခ်းသူကုိ တုိက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ျပီး၊ အမွားျပင ္ ခ်က္ကုိ 
ခရက္ဒစ္-သတင္းေပး ေအဂ်င္စ ီ(credit-reporting agency) သိ႕ု ပိ ့ုရန္ေျပာပါ။ 
   

ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာ ဘာန ့ဲတူသလဲကုိ  ေနာက္ဆက္တြဲ ပံုစံတြင္ ႀကည့္ႀကစို ့။ 
 

သင္၏မွတ္တမ္းရယူျခင္းသင္၏မွတ္တမ္းရယူျခင္းသင္၏မွတ္တမ္းရယူျခင္းသင္၏မွတ္တမ္းရယူျခင္း    
ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒသစ္အရ၊ U.S. ရွိစားသုံးသူမ်ားအားလုံး၊ အခမ့ဲအခမ့ဲအခမ့ဲအခမ့ဲ ခရက္ဒစ္မွတ္တမ္း တစ္ႏွစ္လ်ွင္ 
တစ္ေစာင္ကိ၊ု ခရက္ဒစ္ျဗဴရုိ ႀကီး (၃) ခ ုTrans Union, Equifax and Experian တုိ  ့တစ္ခုစီမ ွ

ရယူႏိုင္ခြင့္ရိွသည္။ ၄င္းတုိ ့ထံမွ မွာယူရန္ အလြန္လြယ္ကူသည္     
Phone:  1(877)-322-8228 
Address: P.O. Box 105281, Atlanta, GA 30348-5281 
Web Site:  www.Annualcreditreport.com 

  

သုိ ့မဟုတ္၊ သင္၏ခရက္ဒစ္ မွတ္တမ္းကုိ ေအာက္ပါခရက္ဒစ္ ေအဂ်င္စီ (၃)ခုအနက္၊ တစ္ခုခုမွ မွာယူပါ။ 
  

Experian  1-888-EXPERIAN (1-888-397-3742)  www.experian.com 
Equifax  1-800-685-1111  www.equifax.com 
Trans Union Corporation  1-800-916-8800  www.transunion.com 
   

သင္၏အမည္၊ Social Security နံပါတ္၊ ေမြးေန့သကၠရာဇ္ႏွင့္ လိပ္စာတုိ ့ေပးရန္လုိအပ္သည္။  
 

မွတ္တမ္း (၃)ခုစလုံးကုိ တႀကိမ္တည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ (၄)လတစ္ႀကိမ္စေီသာ္လည္းေကာင္း 
မွာယူႏိုင္သည္။  
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အိမ္အိမ္အိမ္အိမ္၀၀၀၀ယ္ျခင္းယ္ျခင္းယ္ျခင္းယ္ျခင္းအတြက္ အတြက္ အတြက္ အတြက္ ကုန္က်စရိတကုန္က်စရိတကုန္က်စရိတကုန္က်စရိတ္္္္    

ႏႏႏႏွွွွစ္စ္စ္စ္    ၃၀၃၀၃၀၃၀    ပုံေသ၊ပုံေသ၊ပုံေသ၊ပုံေသ၊    အိမ္ေခ်းေငြအိမ္ေခ်းေငြအိမ္ေခ်းေငြအိမ္ေခ်းေငြ (Mortgage)  (Mortgage)  (Mortgage)  (Mortgage) အတြက္အတြက္အတြက္အတြက္    လစဥ္ေပးေငလစဥ္ေပးေငလစဥ္ေပးေငလစဥ္ေပးေင ြြ ြြ 
အိမ္ေခ်းေငြ(mortgage)ဆိုသည္မႇာ၊ အိမ၀္ယ္ရန ္ ေခ်းေသာေငြလုံးေငြရင္းျဖစ္သည္။ သင္စရံေငြ 

ကုိစေုဆာင္းမိလ်ွင္၊ ဘဏ္မွေခ်းေငြျဖင့္ အိမ္၀ယ္ႏိုငျ္ပီး၊ ထုိေခ်းေငြကုိ ဘဏ္သုိ ့တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပန္ 
ဆပ္ရမည၊္  ပုံမွန္အားျဖင္ ့ႏႇစ္ေပါင္း (၃၀)အတြင္းျဖစ္သည္။  
 

သင့္လစဥ္ေပးေငြအေပၚ၊ အိမ္ေခ်းေငြ အတုိးႏွဳန္း မည္မႇႇ်အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရွိ သည္ကုိ ႀကည့ ္
ႀကစိ႕ု။ 

သတိ။ ဤဇယားတြင္ ကြန္ဒိုအိမ္မ်ားတြင္ေပးရန္လုိအပ္ေသာ အိမ္ပိုင္ရွင္ေၾကးမ်ား မပါပါ။ 
 

ေခ်းေငြေခ်းေငြေခ်းေငြေခ်းေငြ    
ပမာဏပမာဏပမာဏပမာဏ    

အတုိးႏွဳန္းမ်ားအတုိးႏွဳန္းမ်ားအတုိးႏွဳန္းမ်ားအတုိးႏွဳန္းမ်ား    

    ၅.၅၅.၅၅.၅၅.၅%%%%    ၆၆၆၆%%%%    ၆.၅၆.၅၆.၅၆.၅%%%%    ၇၇၇၇%%%%    ၇.၅၇.၅၇.၅၇.၅%%%%    ၈၈၈၈%%%%    ၈.၅၈.၅၈.၅၈.၅%%%%    ၉၉၉၉%%%%    ၉.၅၉.၅၉.၅၉.၅%%%%    

$$$$၂၀၂၀၂၀၂၀,,,,၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀    $၁၁၄ $၁၂၀ $၁၂၆ $၁၃၃ $၁၄၀ $၁၄၇ $၁၅၄ $၁၆၁ $၁၆၈ 
$$$$၄၀၄၀၄၀၄၀,,,,၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀    $၂၂၇ $၂၄၀ $၂၅၃ $၂၆၆ $၂၈၀ $၂၉၄ $၃၀၈ $၃၂၂ $၃၃၆ 
$$$$၆၀၆၀၆၀၆၀,,,,၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀    $၃၄၁ $၃၆၀ $၃၈၀ $၃၉၉ $၄၂၀ $၄၄၀ $၄၆၁ $၄၈၃ $၅၀၅ 
$$$$၈၀၈၀၈၀၈၀,,,,၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀    $၄၅၄ $၄၈၀ $၅၀၆ $၅၃၂ $၅၅၉ $၅၈၇ $၆၁၅ $၆၄၄ $၆၇၃ 
$$$$၁၀၀၁၀၀၁၀၀၁၀၀,,,,၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀    $၅၆၈ $၆၀၀ $၆၃၂ $၆၆၅ $၆၉၉ $၇၃၄ $၇၆၉ $၈၀၅ $၈၄၁ 
$$$$၁၅၀၁၅၀၁၅၀၁၅၀,,,,၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀    $၈၅၂    $၁၀၄၉             $၁၂၆၁ 

$$$$၂၀၀၂၀၀၂၀၀၂၀၀,,,,၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀    $၁၁၃၆    $၁၃၉၈             $၁၆၈၂ 

$$$$၂၅၀၂၅၀၂၅၀၂၅၀,,,,၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀    $၁၄၁၉    $၁၇၄၈             $၂၁၀၂ 

$$$$၃၀၀၃၀၀၃၀၀၃၀၀,,,,၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀    $၁၇၀၃          $၂၀၉၈             $၂၅၂၃ 

$$$$၃၅၀၃၅၀၃၅၀၃၅၀,,,,၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀    $၁၉၈၇             $၂၄၄၇             $၂၉၄၃ 

$$$$၄၀၀၄၀၀၄၀၀၄၀၀,,,,၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀    $၂၂၇၁             $၂၇၉၇             $၃၃၆၃ 

$$$$၄၅၀၄၅၀၄၅၀၄၅၀,,,,၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀    $၂၅၅၅             $၃၁၄၇             $၃၇၈၄ 

$$$$၅၀၀၅၀၀၅၀၀၅၀၀,,,,၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀    $၂၈၃၉             $၃၄၉၆             $၄၂၀၄ 

$$$$၈၀၀၈၀၀၈၀၀၈၀၀,,,,၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀    $၄၅၄၂             $၅၅၉၄             $၆၇၂၇ 

$$$$၂၂၂၂,,,,၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀,,,,၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀    
(ေဒၚလာ၂ သန္း) 

$၁၁,၃၅၆             $၁၃,၉၈၄             $၁၆၈၁၇ 
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အိမ္အိမ္အိမ္အိမ္၀၀၀၀ယ္သည့္အခါ၊ ေငြထုတ္ေခ်း သူ ယ္သည့္အခါ၊ ေငြထုတ္ေခ်း သူ ယ္သည့္အခါ၊ ေငြထုတ္ေခ်း သူ ယ္သည့္အခါ၊ ေငြထုတ္ေခ်း သူ ////ပြဲစား ပြဲစား ပြဲစား ပြဲစား 
မွသင့္ခရက္ဒစ္ရမွတ္ကုိ ႀကည့္သည့္အျပင္၊ မွသင့္ခရက္ဒစ္ရမွတ္ကုိ ႀကည့္သည့္အျပင္၊ မွသင့္ခရက္ဒစ္ရမွတ္ကုိ ႀကည့္သည့္အျပင္၊ မွသင့္ခရက္ဒစ္ရမွတ္ကုိ ႀကည့္သည့္အျပင္၊ 
ေခ်းေငြေပးသင့္ မေပး သင့္ဆုံးျဖတ္ရန္၊ ေမး ခြန္း ေခ်းေငြေပးသင့္ မေပး သင့္ဆုံးျဖတ္ရန္၊ ေမး ခြန္း ေခ်းေငြေပးသင့္ မေပး သင့္ဆုံးျဖတ္ရန္၊ ေမး ခြန္း ေခ်းေငြေပးသင့္ မေပး သင့္ဆုံးျဖတ္ရန္၊ ေမး ခြန္း 
မ်ားတသီမ်ားတသီမ်ားတသီမ်ားတသီ တတန္းေမးမည္ျဖစ္ သည္။ တတန္းေမးမည္ျဖစ္ သည္။ တတန္းေမးမည္ျဖစ္ သည္။ တတန္းေမးမည္ျဖစ္ သည္။    

� သင့္သင့္သင့္သင့္၀၀၀၀င္ေငြဘယ္ေလာက္လဲ၊ င္ေငြဘယ္ေလာက္လဲ၊ င္ေငြဘယ္ေလာက္လဲ၊ င္ေငြဘယ္ေလာက္လဲ၊ 
သင့္အလုပ္ရာဇသင့္အလုပ္ရာဇသင့္အလုပ္ရာဇသင့္အလုပ္ရာဇ၀၀၀၀င္ ဘယ္လိုေနလဲ၊ င္ ဘယ္လိုေနလဲ၊ င္ ဘယ္လိုေနလဲ၊ င္ ဘယ္လိုေနလဲ၊     

� သင့္မွာ ခရက္ဒစ္ရာဇသင့္မွာ ခရက္ဒစ္ရာဇသင့္မွာ ခရက္ဒစ္ရာဇသင့္မွာ ခရက္ဒစ္ရာဇ၀၀၀၀င္ရိွသလား၊င္ရိွသလား၊င္ရိွသလား၊င္ရိွသလား၊    
� သင္ဘီလ္မ်ားအခ်ိန္မီေပးသလား၊သင္ဘီလ္မ်ားအခ်ိန္မီေပးသလား၊သင္ဘီလ္မ်ားအခ်ိန္မီေပးသလား၊သင္ဘီလ္မ်ားအခ်ိန္မီေပးသလား၊    
� လက္ငင္းေငြ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းေပး ရန္လက္ငင္းေငြ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းေပး ရန္လက္ငင္းေငြ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းေပး ရန္လက္ငင္းေငြ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းေပး ရန္    

ႏွငႏွငႏွငႏွင္္ ္္ ့စာခ်ဳပ္စာတမ္းေႀကးမ်ား အတြက္၊ ့စာခ်ဳပ္စာတမ္းေႀကးမ်ား အတြက္၊ ့စာခ်ဳပ္စာတမ္းေႀကးမ်ား အတြက္၊ ့စာခ်ဳပ္စာတမ္းေႀကးမ်ား အတြက္၊ 
ဘဏ္စာရင္း ထဲတြင္ ေငြစုထား ဘဏ္စာရင္း ထဲတြင္ ေငြစုထား ဘဏ္စာရင္း ထဲတြင္ ေငြစုထား ဘဏ္စာရင္း ထဲတြင္ ေငြစုထား 
တာရိွသလား၊ တာရိွသလား၊ တာရိွသလား၊ တာရိွသလား၊ ((((လက္ငင္းေငြ တစ္စိတ္လက္ငင္းေငြ တစ္စိတ္လက္ငင္းေငြ တစ္စိတ္လက္ငင္းေငြ တစ္စိတ္    
တစ္ပုိင္းသည္ ပုံမွန္ အားျဖင့္တစ္ပုိင္းသည္ ပုံမွန္ အားျဖင့္တစ္ပုိင္းသည္ ပုံမွန္ အားျဖင့္တစ္ပုိင္းသည္ ပုံမွန္ အားျဖင့္၀၀၀၀ယ္သည့့္ ယ္သည့့္ ယ္သည့့္ ယ္သည့့္ 
တန္ဘုိး၏ တန္ဘုိး၏ တန္ဘုိး၏ တန္ဘုိး၏ ၅၅၅၅----၂၀၂၀၂၀၂၀% % % % ျဖစ္ သည္။ျဖစ္ သည္။ျဖစ္ သည္။ျဖစ္ သည္။) ) ) )     

� လက္ရိွ အေႀကြးေတြ ဘာရိွသလဲ၊ လက္ရိွ အေႀကြးေတြ ဘာရိွသလဲ၊ လက္ရိွ အေႀကြးေတြ ဘာရိွသလဲ၊ လက္ရိွ အေႀကြးေတြ ဘာရိွသလဲ၊     
� သင္လစဥ္ေပးေငြမ်ား ေပးႏုိင္မလား၊ ေပး သင္လစဥ္ေပးေငြမ်ား ေပးႏုိင္မလား၊ ေပး သင္လစဥ္ေပးေငြမ်ား ေပးႏုိင္မလား၊ ေပး သင္လစဥ္ေပးေငြမ်ား ေပးႏုိင္မလား၊ ေပး 

ေငြမ်ားသည္၊ ေခ်းေငြ ပမာဏ၊ အတုိးႏွဳန္း ေငြမ်ားသည္၊ ေခ်းေငြ ပမာဏ၊ အတုိးႏွဳန္း ေငြမ်ားသည္၊ ေခ်းေငြ ပမာဏ၊ အတုိးႏွဳန္း ေငြမ်ားသည္၊ ေခ်းေငြ ပမာဏ၊ အတုိးႏွဳန္း 
ႏွင့္ ျပန္ဆပ္ရမည့္ အခ်ိန္ ကာလ ႏွင့္ ျပန္ဆပ္ရမည့္ အခ်ိန္ ကာလ ႏွင့္ ျပန္ဆပ္ရမည့္ အခ်ိန္ ကာလ ႏွင့္ ျပန္ဆပ္ရမည့္ အခ်ိန္ ကာလ 
((((ပုံမွန္အား ျဖင့္ ရက္ေပါင္း ပုံမွန္အား ျဖင့္ ရက္ေပါင္း ပုံမွန္အား ျဖင့္ ရက္ေပါင္း ပုံမွန္အား ျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၃၀၃၀၃၀၃၀))))တုိ ့တုိ ့တုိ ့တုိ ့    
အေပၚတြင္ မူတည္သည္။  အေပၚတြင္ မူတည္သည္။  အေပၚတြင္ မူတည္သည္။  အေပၚတြင္ မူတည္သည္။      
ထုိေငြမ်ားတြင္ အိမ္ပုိင္ရွင္ေႀကးမ်ားလဲ ထုိေငြမ်ားတြင္ အိမ္ပုိင္ရွင္ေႀကးမ်ားလဲ ထုိေငြမ်ားတြင္ အိမ္ပုိင္ရွင္ေႀကးမ်ားလဲ ထုိေငြမ်ားတြင္ အိမ္ပုိင္ရွင္ေႀကးမ်ားလဲ 
ပါႏိုင္သည္။ပါႏိုင္သည္။ပါႏိုင္သည္။ပါႏိုင္သည္။ 

ဇယားတြင္ေတြ ့ရသည့္အတုိင္း၊ အတုိးႏွဳန္းနိမ့္ ေလေလ၊ သင့္အိမ္ေခ်းေငြအတြက္ လစဥ္ေပး ေငြနဲ 
ေလေလျဖစ္မည္။ သင့္ခရက္ဒစ္ ရမွတ္ေကာင္းေလေလ၊ အတုိးႏွဳန္းနိမ့္ ေလေလျဖစ္မည္။ 

 
ဥပမာအျဖစ္ လူသုံးဦး၏ အိမ္ေခ်းေငြ ရရွိပုံ ျခားနား ခ်က္မ်ား ကုိႀကည့္ႀကစို ့။   
 
ပထမဦးစြာ၊ အက္ဇ္ရာ အိမ ္ ၀ယ္လုိ 

သည္ ့အတြက္ဘဏ္သုိ႕သြားသည္။ ဘဏ္လုပ္ 
ငန္းရွင္မွသူမ၏ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာကုိ၊ခရက္
ဒစ္ ေအဂ်င္စီမွတဆင့္ ထုတ္ယူႀကည့္ရာ၊ သူမ 
တြင္ခရက္ဒစ္ရမွတ္(၈၀၀)နီးပါးရွေိႀကာင္းေတြ ရ့သည္။ ခရက္ 
ဒစ္ အစီရင္ခံစာအရ၊ သူမသည ္ ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ားအတြက္ 
ဆံုးရွဳံးႏိုင္ေသာ အႏၱ႐ာယ္မရွိ၍၊ လုိအပ္ေသာေခ်းေငြကုိ အတုိး 
ႏႇဳန္း (၅.၅%) ျဖင္ ့ ရရွိသည္၊ သူမ၏ ခရက္ဒစ္ ရမွတ္မ်ား 
ျမင့္သျဖင့္၊ ေခ်းေငြ အတြက္လုိ အပ္ေသာ ေလ်ႇာက္လြာ မ်ား 
စီစဥ္ျခင္းသည ္ အလြန္ လြယ္ကူျပီး အ ခ်ိန္ကုန္သက္သာသ 

ျဖင့္၊ အက်ိဳးေဆာင္ေႀကး အမ်ားအျပားေပး စ 
ရာမလုိေတာ့ပါ။ မ်ားမ ႀကာမ ီ  အက္ဇ္ရာ 
အေနျဖင္ ့ အိမ ္အသစ ္သိ ု  ့ ေျပာင္း ေရြ  ့ ေန 
ထုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

  ဒုတိယအျဖစ္၊ ေကလဲ သည္လည္း အိမ၀္ယ္လုိ 
သည့္အတြက္ ထုိဘဏ္သို ့ ပင္သြားသည္၊ သူ၏ ခရက္ ဒစ္ 
ရမွတ္မႇာ အက္ဇ္ရာ ေလာက္မေကာင္းေသာ္လည္း၊ ဆိုး၀ါး 
ျခင္းမရွိပါ။ ၆၀၀-၇၀၀ အတြင္းျဖစ္သည္၊ သ ူ ့ အတြက္ေခ်းေငြ 
ရႏိုငေ္သာ္လည္း အတုိးႏႇဳန္း ပုိျပီး ျမင့္ျပီး၊ အလြယ္တကူ 
ရမည္မဟုတ္ပါ။ သ ူ အ့ေနျဖင္ ့ လချဖတ္ ပိုင္းမ်ား၊ ဘဏ္စာ 
ရင္းမ်ားျပသရမည္။ ေထာက္ခံေပးသူမ်ား လုိအပ္မည္၊ 
သူေခ်းေငြ ျပနေ္ပးမည္ျဖစ္ေႀကာင္း  သက္ေသအေထာက္ 
အထားမ်ား ပုိမိုလုိအပ္မည္။ ထုိသိ ု အ့လုပ္မ်ားပိုသည့္အတြက္၊  ျမင့္မားေသာအတုိး ႏွဳန္းမ်ား အျပင္၊ 
ဘဏ္္ေႀကးမ်ား ပိုမ်ားသျဖင္၊့ အိမ္အသစ္ကုိေျပာင္းေရြ ့ရန္အခ်ိန္အေတာ္ ႀကာလိမ္ဥ့ီးမည္။     

တတိယမႇာ၊ အီဗရာဟင ္လည္း အိမ္၀ယ္လုိသည့္အတြက္ ထုိဘဏ္သုိ ့ပင္သြားသည္။ ဘဏ္လုပ္ 
ငန္းရွင္မႇ သူ၏ခရက္ဒစ္ အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ယူႀကည့္ရာ၊ ခရက္ဒစ္ရမႇတ္ ၃၀၀ ရွိျပီး၊ ေဒ၀ါ 
လီခခံဲ့ေႀကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ေတြ ရ့သည္၊ ဘီလ္မ်ားကုိ အႀကိမ္အနည္းငယ္ အခ်ိန္မီွ 
ေပးေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ  ့ဘီလ္ ေပးေငြမ်ားမႇာ ရက္ေပါင္း (၉၀) အထိေနာက္က်ေႀကာင္းေတြ ့ 
ရသည္။ သူ၏ခရက္ဒစ္မႇာ အလြန္ဆုိး၀ါး သည္ ့အတြက္ ဘဏ္မႇ ေငြထုတ္ေခ်းေပးရန္ မျဖစ ္
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ႏိုင္ပါ။ သ႕ူအေနျဖင္ ့ အိမ္မ၀ယ္မ ီ ခရက္ဒစ္ေကာင္းေအာင္၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူ လုပ္ေဆာင္ 
ရဦးမည္ျဖစ္သည။္ ခရက္ဒစ္တည ္ ေဆာက္ရန္ႏငွ္ ့ ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ရန ္ နည္းလမ္းမ်ား  ကြ်ႏုု္ပ္တုိ႕ 
ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည။္ 

 

ခရက္ဒစ္ရမႇတ္ေကာင္းေအာင္ခရက္ဒစ္ရမႇတ္ေကာင္းေအာင္ခရက္ဒစ္ရမႇတ္ေကာင္းေအာင္ခရက္ဒစ္ရမႇတ္ေကာင္းေအာင္ ( ( ( (သုိသုိသုိသုိ ့ ့ ့ ့) ) ) ) ပိပိပိပိုု ုုေကာင္းေအာင္ေကာင္းေအာင္ေကာင္းေအာင္ေကာင္းေအာင္    လုပ္နည္းျခင္း။လုပ္နည္းျခင္း။လုပ္နည္းျခင္း။လုပ္နည္းျခင္း။ 
  သင္သိျပီးသည့္အတုိင္း၊ ေရရွည္ ေငြေရးေႀကးေရး 
ရည္မႇန္း ခ်က္မ်ားအတြက္ ခရက္ဒစ္ အစီရင္ခံစာေကာင္းတစ္ခ ု ရွိရန ္
အလြန ္ အေရးႀကီးသည္၊ ခရက္ဒစ္ကုိ မည္သုိ အ့က်ိဳးရွိစြာစီမံခန႕္ 
ခြဲရမည္ကုိ ေလ့လာရန္လုိသည္။ သိ႕ုမႇသာ အခ်ိန္တန္ေသာအခါ 
ေကာလိပအ္ တြက္၊ ကား၀ယ္ရန ္ (သိ႕ု) အိမ၀္ယ္ အတြက ္
လုိေသာေငြမ်ား ေခ်းယူ ႏိုင္မည္။ ေအာက္ပါတုိ ့မႇာ၊ သင္၏ ခရက္ဒစ္ 
ရမွတ္ မ်ားေအာင္ (သိ ု )့ ခိုုင္မာ ေအာင္လုပ္ရန ္အေရး ႀကီးဆံုးေသာ 
ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
 

• ဘီလ္မ်ားကုိဘီလ္မ်ားကုိဘီလ္မ်ားကုိဘီလ္မ်ားကုိ    အျမဲတမ္းအခ်ိန္မႇီေပးပါအျမဲတမ္းအခ်ိန္မႇီေပးပါအျမဲတမ္းအခ်ိန္မႇီေပးပါအျမဲတမ္းအခ်ိန္မႇီေပးပါ။။။။  အနည္းဆံုး ေပးရမည့္ေငြကုိသာ သင္ေပးေနလႇႇႇ်င္၊ 
ထုိေငြကုိပင္အခ်ိန ္ မႇီေပးရန ္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ထုိအရာမ်ားမႇာ၊ ခရက္ဒစ္ကဒ္ဘီလ္၊ 
ေခ်းေငြမ်ား၊ ေရ၊ မီး၊ ဂဲ့စ္ဘီလ္မ်ား ႏႇင္ ့ အိမ္လခမ်ား ပါ၀င္သည္၊ သင္အေမရိကန္ႏိုင္ငံသုိ႕ 
လာရန၊္ ေလယာဥ္လက္မႇတ္၀ယ္သည့္၊ အျပည္ျပည ္ ဆုိင္ရာေရြ ့ေျပာင္းအဖြဲအစည္း (IMO) 
မွေခ်းေငြလည္း ထုိအထဲတြင္ပါ၀င္သည္။    
    

သင္သင္သင္သင္၏၏၏၏ဘီလ္မ်ားဘီလ္မ်ားဘီလ္မ်ားဘီလ္မ်ား    အခ်ိန္မအခ်ိန္မအခ်ိန္မအခ်ိန္မွီေွီေီွေွီေပးေရးပးေရးပးေရးပးေရး    အစီစဥ္မ်ားအစီစဥ္မ်ားအစီစဥ္မ်ားအစီစဥ္မ်ား။။။။        
� လစဥ ္ဘီလ္မ်ားေပးရမည္ ့ရက္ကုိ ျပကၡဒိန္တြင္မွတ္သားပါ။ 
� ဘီလ္မ်ားကုိ လစဥ ္ ဘဏ္ေငြစာရင္းရွင(္checking account) မႇႇ အလုိအေလ်ႇာက္ ေပး 

သည့္နည္းကုိသုံးပါ။ (ဘဏ္ထတဲြင္ ဘီလ္မ်ားေပးရနအ္တြက္ ေငြအလုံအေလာက္ ရွိဖို ့ 
လုိအပ္သည)္။ ဂဲ့စ္၊ လႇႇ်ပ္စစ္မီး၊ တယ္လီဖုန္း၊ အာမခ ံ ကုမၸဏီႏွင့္ ့ အျခားကုန္မၸဏ ီ မ်ားကုိ 
ထုိနည္းျဖင္ ့ေပးႏုိငသ္ည္။  

� သင ္ ခရီးသြားလ်ႇင္၊ ဘီလ္မ်ားကုိ အခ်ိန္မွေီပးႏိုင္ရန္အစီစဥ္ (ႀကဳိတငေ္ပးျခင္းစသည္ျဖင္)့ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ၊  

� ေငြေပးရန ္ ေနာက္က်ေနေႀကာင္း၊ အေႀကာင္းႀကားစာရလႇ်င ္ ထုိဘီလ္ကုိခ်က္ခ်င္းေပးရန ္
အထူး အေရးႀကီးသည္။ 

 
• အနည္းဆုံးေပးရမည့္အနည္းဆုံးေပးရမည့္အနည္းဆုံးေပးရမည့္အနည္းဆုံးေပးရမည့္ ေ ေ ေ ေငြထက္ပုိျပီးငြထက္ပုိျပီးငြထက္ပုိျပီးငြထက္ပုိျပီးေပးပါေပးပါေပးပါေပးပါ။။။။  အနည္းဆံုးေပးရမည့္ ေငြကုိသာ ေပးေနလ်ႇင၊္ 

သင၀္ယ္ထားသည္ ့ပစၥည္း အတြက္ ေငြေက်ရန္ ႏႇစ္ေပါင္းမ်ား စြာႀကာလိမ့္မည။္ 
 

သင့္ခရက္ဒစ္ရမွတ္ေကာင္း 
ေလေလ၊ အနာဂတ္အတြက္ 
ေငြေခ်းရန္လြယ္ကူေလျဖစ္ 
သည္ကုိသတိရပါ။ သင္ေငြ 

ေခ်းေသာအခါတြင္လည္း အတုိး 
ႏွဳန္းနည္းမည္။ 
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• ခ်င့္ခ်ိန္သုံးစြဲပါခ်င့္ခ်ိန္သုံးစြဲပါခ်င့္ခ်ိန္သုံးစြဲပါခ်င့္ခ်ိန္သုံးစြဲပါ။  ။  ။  ။  သင္တတ္ႏိုင္သည္ ့ အရာကုိသာ၀ယ္ပါ။ လက္ငင္းေပးရန္ မတတ္ႏိုင္သည့္ 
အရာကုိ ခရက္ဒစ္ျဖင့္ ၀ယ္ရနအ္လြန္လြယ္ကူသည္။ သိ ု ့ေသာ္ ခရက္ဒစ္ကဒ္တြင ္ ထုိ အေႀကြး 
မ်ား အႀကာႀကီးတင္ေနလႇႇ်င ္အတုိးမ်ားေပးေနရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၀ယ္ထားေသာ အရာမွာ ေစ်းပုိႀကီး 
သြားမည္ကုိ သတိရပါ။ ယေန သ့င ္ေဒၚလာ ၅၀ တန္ပစၥည္းကုိ မ၀ယ္ႏိုင္လ်ႇင္၊ မနက္ျဖန ္တြင္ 
ထုိပစၥည္းကုိ ၇၅ေဒၚလာ ျဖင္၀့ယ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 

 
• ခရက္ဒစ္ကုိ ခရက္ဒစ္ကုိ ခရက္ဒစ္ကုိ ခရက္ဒစ္ကုိ အသုံးျပဳပါအသုံးျပဳပါအသုံးျပဳပါအသုံးျပဳပါ။။။။ တစ္ခါမွ ေငြမေခ်းဖူးလႇႇ်င၊္ ကုမၸဏီီမ်ားမွ သင့္ကုိမသိသည့္အတြက္ 

ခရက္ဒစ္ ရမွတ္ေကာင္းမ်ား ရမည္မဟုတ္ပါ။ ၄င္းသည ္ သင့္တြင္ ေငြမရွိပဲ၊ သံုးသင့္သည္ဟု 
ဆိုလိုျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ 

 

ခခခခရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ားရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ားရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ားရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ား    
တုိးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းတုိးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းတုိးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းတုိးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း    ☺☺☺☺    

ခရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ားခရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ားခရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ားခရက္ဒစ္ရမွတ္မ်ား    
ေလ်ာ့နည္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းေလ်ာ့နည္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းေလ်ာ့နည္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းေလ်ာ့နည္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း        ����    

ဘီလ္မ်ားကုိ လစဥ္အခ်ိန္မီေပးပါ။ အမ်ားဆံုး ကန္ ့သတ္ေငြပမာဏအထိ သံုးျခင္း။ 
ေငြကုိ လုိခ်င္သည့္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ရန္ မသံုးမီ၊ 
လုိအပ္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ား ျပန္ဆပ္ရန္ 
ဦးစြာသံုးပါ။   

ဘီလ္မ်ားမေပးျခင္း။    

ခရက္ဒစ္ကုိ တာ၀န္ရွိစြာသံုးပါ။ ဘီလ္မ်ားေနာက္က်ေပးျခင္း။    
လစဥ္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ ေပးေငြကုိ အျပည့္ေပးပါ။ ေဒ၀ါလီေႀကျငာျခင္း။    
၀ယ္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သင့္တြင္ ေငြသားအလုံ အ 
ေလာက္ရွိမွသာ ခရက္ဒစ္ကဒ္ ကုိအသံုးျပဳပါ။ 

    

အေႀကြးမ်ား နည္းေအာင္လုပ္ပါ။     
သတိျပဳရန္။သတိျပဳရန္။သတိျပဳရန္။သတိျပဳရန္။        ““““ခရက္ဒစ္ ျပဳျပင္္သည္”့ ကုမၸဏီမ်ား (“Credit Repair” companies) ကုိ ေရွာင္ပါ၊    
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အေႀကြးအေႀကြးအေႀကြးအေႀကြး၀၀၀၀ယ္ကဒ္မ်ား ယ္ကဒ္မ်ား ယ္ကဒ္မ်ား ယ္ကဒ္မ်ား (CR(CR(CR(CREDIT CARDSEDIT CARDSEDIT CARDSEDIT CARDS))))    
ခရက္ဒစ္ကဒ္သုံးျခင္းသည၊္ လူသုံးအမ်ားဆံုးေသာ ခရက ္

ဒစ္သံုးနည္း ျဖစ္သည။္ ခရက္ဒစ္ကဒ္မေလႇ်ာက္မ၊ီ ခရက္ဒစ္ 
ကဒ္ ၏အေျခခ ံအေႀကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ သိရန ္လုိသည။္    

    
ခရက္ဒစ္ကခရက္ဒစ္ကခရက္ဒစ္ကခရက္ဒစ္ကဒဒဒဒ္ေရြးခ်ယ္နည္း္ေရြးခ်ယ္နည္း္ေရြးခ်ယ္နည္း္ေရြးခ်ယ္နည္း 

ခရက္ဒစ္ကဒ္ေလႇ်ာက္ေတာ့မည္ဆုိလ်ႇင၊္ သင္သေဘာတ ူ
လက္ မွတ္ထုိးမည္ ့ အေႀကာင္းအရာမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ သိရႇိရန္လုိသည္။ အခ်ိဳ ခ့ရက္ဒစ္ကဒ္မ်ားသည ္
အျခားေသာကဒ္မ်ားထက္ အတုိးနႇဳန္းႏႇင့္အခေႀကးမ်ား ပိုျမင့္သည့္အတြက္၊ မေလ်ႇာက္မွကီဒ္မ်ားကုိႏွဳိင္း 
ယွဥ္သင့့္္သည္၊ 

ကဒ္ေလ်ႇာက္ရန ္ ကမ္းလႇမ္းသည္ ့ စာမ်ား၏ ေနာက္ 
ေက်ာတြင၊္ ထုိကတ္၏ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ အ 
လက္မ်ားကုိ ေလးေထာင့္အကြက္ျဖင္ ့ ေဖၚျပ သည္။ 
ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာဖတ္ ျပီး၊ အနိမ့္ 
ဆံုး အတုိးနႇဳန္းအတုိးနႇဳန္းအတုိးနႇဳန္းအတုိးနႇဳန္း၊ အခေအခေအခေအခေႀႀႀႀကးကးကးကးမေပးရေသာ၊ အေႀကြး အေႀကြး အေႀကြး အေႀကြး 
ေပးဆပ္မွဳအားေပးဆပ္မွဳအားေပးဆပ္မွဳအားေပးဆပ္မွဳအား    ေရြေရြေရြေရြ႕႕႕႕ဆုိင္ဆုိင္ဆုိင္ဆုိင္းးးးေပေပေပေပးးးးေသာကာလေသာကာလေသာကာလေသာကာလ(Grace (Grace (Grace (Grace 
Period)Period)Period)Period) အႀကာဆံုးေသာကဒ္္ကုိရွာပါ၊ သင၏္ ခရက္ 
ဒစ္ကဒ္ စည္းမ်ဥ္း မ်ားကုိ သင္နားလည္လ်ႇင ္အဖိုးအခ 
ႏွင့္အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ႏိုင္ 
မည။္ 

ခရက္ဒစ္ ကန္ ့ခရက္ဒစ္ ကန္ ့ခရက္ဒစ္ ကန္ ့ခရက္ဒစ္ ကန္ ့သတ္သတ္သတ္သတ္ေငြ ေငြ ေငြ ေငြ ((((Credit LimitCredit LimitCredit LimitCredit Limit)))) 
    

ခရက္ဒစ္ကတ္ ပုိင္ဆုိင္ျခင္းဆုိသည္မႇာ၊ သင့္အား စနစ္တက် ကန္ သ့တ္ထားေသာ ေငြပမာဏကုိ အခ်ိန္ 
မေရြးေခ်းယူ အသုံးျပဳခြင္ ့ ေပးျခင္းဟုဆုိလုိသည္။   
ထုိေငြ ပမာဏကုိ သင္၏ ခရက္ဒစ္ကန္႕ခရက္ဒစ္ကန္႕ခရက္ဒစ္ကန္႕ခရက္ဒစ္ကန္႕သတသတသတသတ္္္္ေငြေငြေငြေငြ ဟု 
ေခၚသည္။ ေႀကြးမ်ားကုိျပန္ေပးသည့္ အခါတုိင္း၊ ထိ ု
ကန္ သ့တ္ေငြအထိ ျပန္လည္ ေခ်းယူႏိုင္သည္။ ထုိ  ့
ေႀကာင့္ သင့္ကန္ သ့တ္ေငြသည္ ေဒၚလာ (၁၀၀၀) ျဖစ ္
ျပီး၊ အေႀကြးမွာ ေဒၚလာ(၅၀၀) ျဖစ္ေသာ္၊ ေနာက္ ထပ္ 
ေဒၚလာ(၅၀၀) ထပ္ေခ်းႏုိင္သည္။ ပထမအေႀကြးကုိ အ 
ကုန္ဆပ္ ျပီးေသာ္၊ ေဒၚလာ(၁၀၀၀) တိတိအထိ ေခ်း 
ယူႏိုင္သည္။ သုိ႕ေသာ္ သင္သည္ ခြင့္ျပဳထားေသာ 
ကန္႕သတ္ ေငြထက္ပိုျပီး သုံးစြဲပါက ကန္႕သတ္ေငြ 
ေက်ာ္လြန ္ေႀကး မ်ား ေပးရမည္။ 

အစၥလမ္ဘာသာႏွင့္ ခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ား အစၥလမ္ဘာသာႏွင့္ ခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ား အစၥလမ္ဘာသာႏွင့္ ခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ား အစၥလမ္ဘာသာႏွင့္ ခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ား     
“ခရက္ဒစ္ကဒ္ ကို မူဆလင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ 
သည္၊ သို႕ေသာ္ အတိုးမ်ား မတင္ေအာင္၊ 
ရွင္းတမ္း လက္က်န္ေငြ အျပည့္ကို၊ 
ေနာက္မက် ပဲေပးရန္ သတိႀကီးစြာျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ပါ။” 

 (မူဆလင္အင္ဗက္စတာေဒါ့ကြန္းမ)ွ 

သတိရပါ။ သတိရပါ။ သတိရပါ။ သတိရပါ။ လစဥ္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ လက္က်န္ေငြမ်ားကုိ ႀကိဳး စားျပီး 
အၿပည့္ေပးပါ။ သို႕ေသာ္လည္း ဘာပၿဲဖစ္ျဖစ္ သင့္ ခရက္ဒစ္ကဒ္၏ 
အနည္းဆံုးေပးေငြကိုေတာ့  အစဥ္အၿမေဲပးပါ။ အနည္းဆံုး ေပး 
ေငြကို ေပးရန္ေမ့ေလ်ာ့ေသာ၊္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ ကုမၸဏီမွ သင့္အား 
ေနာက္က်ေႀကးအျပင္၊ အတိုးမ်ားလည္း ေတာင္းလိမ့္မည္။ ထိုသို႕ 
ျဖစ္လ်ွင္ အကုန္အက် အလြန္မ်ားသြား ႏိုင္သည္။ သင့္အေႀကြးမ်ား 
ေပးရန္ အခက္အခမဲ်ားရွိပါက၊ သင့္ေငြေပးေခ်မွဳ မပ်က္ကြက္မီ၊ 
ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ားအား ဆက္သြယ္၍ ေျဖရွင္းရန္ အျခားနည္း 
လမ္းမ်ားရွိ မရိွကို  ေဆြးေႏြးပါ။  
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ဥပမာဥပမာဥပမာဥပမာ။ သင္ခ့ရက္ဒစ္ကန့္သတ္ေငြမႇာ ေဒၚလာ (၁၀၀၀)ျဖစ္သည္၊ သင္သည ္ခရက္ဒစ္ကဒ္ျဖင္ ့ကား 
ေဟာင္းတစ္စီး ကုိ ေဒၚလာ(၁၂၀၀) ေပး၀ယ္သည္၊ လာမည့္ သင့္ခရက္ဒစ္ကဒ္ ရွင္းတမ္းတြင္ ကန႕္ 
သတ္ေငြ ေက်ာ္လြနေ္ႀကး ပါရႇိမည။္ ထုိေႀကးသည ္ေဒၚလာ၃၀၊ ၄၀ (သိ႕ု) ၅၀ အထိျဖစ္ႏိုင္သည္၊ ထုိေႀကး 
မ်ားကုိ ကန႕္သတ္ေငြ ေက်ာ္လြနေ္နေသာ ကာလမ်ားအတြက္ လစဥ္ေပးရမည။္    

    
အတုိးနႇဳန္းအတုိးနႇဳန္းအတုိးနႇဳန္းအတုိးနႇဳန္း ( ( ( (Interest RateInterest RateInterest RateInterest Rate))))    

ပထမဆံုးလအတြက္ အေႀကြးသံုးထားသည့္ေငြမ်ားကုိ သင္အကုန္မဆပ္လႇ်င၊္ ထုိေငြအေပၚ အတုိးအတုိးအတုိးအတုိး 
လစဥ္လတုိင္းေပးရမည။္ အနည္းဆံုးေပးရ မည္ေ့ငြကုိ ေပးျပီးလႇ်င္လည္း၊ ေပးရန္ရွိျပီးမေပး ေသးသည့္ 
အေၾကြးမ်ားအတြက္ အတုိးဆက္လက္ ေပးရမည။္ ဤအတုိးေႀကး (ဘ႑ာဘ႑ာဘ႑ာဘ႑ာေေေေႀႀႀႀကးကးကးကး ဟုလည္း ေခၚသည)္ 
သည၊္ လစဥ ္သင္ေပးရန္က်နေ္ငြ၏ (၁%) ႏႇင္(့၂%) ခန္ ရ့ွိသည္၊ တစ္ႏွစ ္ အတြက္ ဆိုလွ်င္ အတုိးႏွဳန္း 
(၁၂%) ႏွင္ ့ (၂၄%) အတြင္းရွိသည ္ ဟုဆုိႏိုင္သည္၊ အတုိးႏွဳန္းကုိ Annual Percent Rate (APR)Annual Percent Rate (APR)Annual Percent Rate (APR)Annual Percent Rate (APR) 
ေအပီအာ ဟုလည္းေခၚသည္၊ 

    
အတုိးႏွဳန္းနိမ္ ့ ေခ်းေငြမ်ားသည္ပင္လ်ွင္၊ အတိုးေပးေငြ(ဘ႑ာေႀကး)အမ်ားအျပားအျဖစ္သုိ႕၊ လ်ႇင ္

ျမန္စြာေၿပာင္းလည္း သြားႏိုင္သည။္ ဥပမာ။ဥပမာ။ဥပမာ။ဥပမာ။ ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ားတြင္ ၄င္းတုိ ၏့ APR (၀%) ျဖစ္သည္ဟု 
ေႀကာ္ျငာသည္။ သိ႕ုေသာ္စာလုံးေသးမ်ားျဖင့္ ေရးထားသည့္စာမ်ားကုိဖတ္လ်ႇင္ ထုိအတုိးႏွဳန္း အလွ်င္ 
အျမန ္ ေျပာင္းလည္းႏိုင္ေႀကာင္းေတြ ရ့မည္။ သင၏္ ကဒ္္/ေခ်းေငြမ်ားကုိ ဆပ္ရန ္ တစ္ႀကိမ္ေနာက္က်ခ ဲ ့ 
လ်ႇင ္ ထုိအတုိးႏွဳန္းသည ္ (၁၂%)၊ (၁၈%) ႏွင္ ့ (၂၄%) အထိ(သိ)့ုထုိထက္ပို၍ တက္သြားႏိုင္သည။္ 
ထုိ႕ေႀကာင္ ့ေဒၚလာ(၂၀၀) တန ္အ၀တ္အစားအတြက္၊ အပိုေငြ (၃၆) ေ ဒၚလာကုိ အတုိးအျဖစ္ေပးရမည။္ 

 

ႏႇစ္စဥ္ေႏႇစ္စဥ္ေႏႇစ္စဥ္ေႏႇစ္စဥ္ေႀႀႀႀကးကးကးကး    ((((Annual FeeAnnual FeeAnnual FeeAnnual Fee))))    
အခ်ိဳ႕ခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ားတြင္ ထုိကဒ္ကုိသုံးျခင္းအတြက္ ႏွစ္စဥ္ေႀကးမ်ား ေပးရသည။္ ကုမၸဏ ီ

အမ်ားစုမွာမူ ထုိသုိ ေ့ပးရနမ္လုိေပ။ ခရက္ဒစ္ကဒ္ ရွာသည့္အခါတြင္ ႏွစ္စဥ္ေႀကးမေပးရေသာ ကဒ္ကုိ 
ရွာေဖြသင့္သည္။ 
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အေႀကြးေပးဆပ္မွဳအား ေရြအေႀကြးေပးဆပ္မွဳအား ေရြအေႀကြးေပးဆပ္မွဳအား ေရြအေႀကြးေပးဆပ္မွဳအား ေရြ ့ ့ ့ ့ဆုိင္းဆုိင္းဆုိင္းဆုိင္းေပေပေပေပးးးးေသာကာလေသာကာလေသာကာလေသာကာလ ( ( ( (Grace PeriodGrace PeriodGrace PeriodGrace Period))))    
သင့္ခရက္ဒစ္ကဒ္ ဘီလ္ရျပီးသည္ ့ ေန႕မွ စျပီး အတုိးေတာင္းခရံန၊္ စတင္တြက္ေသာ ရက္မ်ား 

ျဖစ္သည။္ ထုိအခ်ိန္မတုိင္မ ီသင္ ့ဘီလ္ကုိ ေပးလ်ႇင၊္ အတုိးေပးရမည္မဟုတ္ပါ။    
 

အနည္းဆုံးအနည္းဆုံးအနည္းဆုံးအနည္းဆုံး ေ ေ ေ ေပးေငြမ်ားပးေငြမ်ားပးေငြမ်ားပးေငြမ်ား    ((((Minimum PaymentsMinimum PaymentsMinimum PaymentsMinimum Payments))))    
လစဥ္လတုိင္း၊ သင့္ေခ်းေငြထဲမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြပမာဏကုိ ဆပရ္န္လုိအပသ္ည။္ ထုိေငြကိ ု

အနည္းဆုံးေပးေငအနည္းဆုံးေပးေငအနည္းဆုံးေပးေငအနည္းဆုံးေပးေငြဟုေခၚျပီး၊ ပံုမႇန္အားျဖင္ေ့ဒၚလာ(၂၀)ခန့္ျဖစ္သည။္ ထုိေငြပမာဏကုိ သင္ မေပးႏိုင္လ်ႇင ္
ခရက္ဒစ္ကဒ္ကုမၸဏီမွ သင့္အား ေေေေနာက္က်ေနာက္က်ေနာက္က်ေနာက္က်ေႀႀႀႀကးကးကးကး ေတာင္းမည္၊ ထုိေနာက္က်ေႀကးမွာ လစဥ ္(၁၅) ေဒၚလာ 
ႏႇင္ ့ေဒၚလာ (၃၀) အတြင္း ျဖစ္ႏိုင္သည။္ 

    
ဥပမာ။ဥပမာ။ဥပမာ။ဥပမာ။    APR (၁၈%)ရိွေသာ သင့္ခရက္ဒစ္ကဒ္ လက္က်န ္ ေငြမွာေဒၚလာ (၁၀၀၀) ျဖစ္ျပီး၊ အနည္းဆံုး 
ေပးေငြသည ္ေဒၚလာ(၃၀) ျဖစ္သည္။ လစဥ္လတုိင္း သင္ ထုိအနည္းဆံုးေပးေငြ တစ္ခုတည္းကုိပ ဲေပးေန 
လ်ႇင ္ အတုိးစုစုေပါင္းမႇာ (၆၉၈)ေဒၚလာျဖစ္ျပီး၊ (၈)ႏွစ္နီးပါး ေပးေခ်ရမည္။ ထုိ အနည္းဆံုးေပးေငြကုိပင္ 
သင္ မေပးမေပးမေပးမေပးႏုိင္လ ႇ်င္၊ ေေေေနာက္က်ေနာက္က်ေနာက္က်ေနာက္က်ေႀႀႀႀကကကကးမ်ား ေပးရမည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္၊ သင့္ေငြမ်ားပိုမုိ ဆံုးရွဳံး လိမ့္မည။္ 

    
လက္က်န္ေငြလက္က်န္ေငြလက္က်န္ေငြလက္က်န္ေငြ ( ( ( (BalanceBalanceBalanceBalance))))    
  လက္က်န္ေငြသည္၊ သင့္ခရက္ဒစ္ကဒ္ကုိ ဆပရ္န္က်န္ေသးသည့္ေငြပမာဏျဖစသ္ည္။ သငသ္ံုး 
ထားေသာေငြ အားလုံးကုိ အျပည့္ေပးလ်ႇင၊္ သင့္လက္က်န ္ ေငြသုညျဖစ္ျပီး၊ အျပည့္မေပးလႇ်င္ လက္က်န္ 
ေငြမ်ား ဆက္တုိး သြားႏိုင္သည။္ 
    

ခရက္ဒစ္ကခရက္ဒစ္ကခရက္ဒစ္ကခရက္ဒစ္ကဒဒဒဒ္္္္    ရွင္းတမ္းရွင္းတမ္းရွင္းတမ္းရွင္းတမ္းမ်ား မ်ား မ်ား မ်ား ((((CREDIT CARD STATEMENTSCREDIT CARD STATEMENTSCREDIT CARD STATEMENTSCREDIT CARD STATEMENTS))))    
လစဥ္လတုိင္း သင့္ ခရက္ဒစ္ကခရက္ဒစ္ကခရက္ဒစ္ကခရက္ဒစ္ကဒဒဒဒ္္္္ရွင္းတမ္းရွင္းတမ္းရွင္းတမ္းရွင္းတမ္းကုိ ရရွိမည္။ ထုိရွင္းတမ္းတြင္  သင့္ေငြစာရင္းတြင္ 

ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖၚျပသည။္ ထုိရွင္းတမ္းပါ အေႀကာင္းအရာမ်ား မွန္ကန ္ကုိက္ည ီ
မႈ ရွိ၊ မရိွ စစ္ေဆးပါ။ 

ဘဏ္မ်ားကဲ့သုိ႕ခရက္ဒစ္ကဒ္ကုမဏီမ်ားလည္း အမွားအယြင္းမ်ားရိွတတ္သည။္ သင္ ့ ခရက္ဒစ္ 
ကဒ္ ရွင္းတမ္းတြင္ သင၀္ယ္မထားသည္ ့အရာေတြ ့ပါက၊ သင့္ခရက္ဒစ္ကဒ္ကုမၸဏီကို ခ်က္ခ်င္း ဖုန္းေခၚ 
သင့္သည။္  

 
ခရက္ဒစ္ကတ္ရွင္းတမ္း ဘယ္လုိပံုစံမ်ိဳးလည္းဆိုတာကုိ ေနာက္ဆက္တြတဲြင္ ႀကည္ႀ့ကစိ ့ု။ 
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မမမမွွွွတ္တမ္းတ္တမ္းတ္တမ္းတ္တမ္း    ထားရထားရထားရထားရိွွွွျခင္းိျခင္းိျခင္းိျခင္း ( ( ( (Record KeepingRecord KeepingRecord KeepingRecord Keeping) ) ) )     
 သင့္ခရက္ဒစ္ကဒ္ရွင္းတမ္းကုိ စစ္ေဆးျပီးလႇႇ်င္၊ ထုိရွင္းတမ္းအား 
သင့္ကုိေပးထားေသာ ဖိုင္မ်ားတြင ္ဖိုင္တြဲ၍သိမ္းထားသင့္သည။္ လစဥ္လ 
တုိင္း ထုိရွင္းတမ္းကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ေပးထားေသာ ဖိုင္မ်ားတြင ္တြဲထားပါ။ 
သိ ု ့မွသာ အခြန္ေငြမ်ားေပးရန၊္ ေခ်းေငြေလ်ာက္ရန္ႏွင္ ့ ကုိယ္ပိုင္စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ရန ္ အေထာက္အကူရမညျ္ဖစ္မည္။ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေရာက္အားထုိ 
ရွင္းတမ္း ေပးရန္လုိအပ္လွ်င္၊  သင္ ့အတြက္မိတၱဴ (သို႕)မူရင္းမ်ား ေသခ်ာစြာယူထားပါ၊  

 

ပုံပုံပုံပုံစံစံစံစံတူခုိးတူခုိးတူခုိးတူခုိးယူယူယူယူမမမမႈ (ႈ (ႈ (ႈ (IDENTITY THEFTIDENTITY THEFTIDENTITY THEFTIDENTITY THEFT))))    
 

Identity Theft သည ္ အလြနအ္ႏၱရာယ္ႀကီးသည။္ လူတစ္ဦးတစ္ေရာက္က သင့္နာမည္၊လိပ္စာ၊ 
ေမြးေန သ့ကၠရာဇ္၊ Social Security နံပါတ္ ႏွင့္ သင့္မိခင္နာမည္ရင္း တို ့ကုိသုံးျပီး၊ တရားမ၀င ္အလုပ္မ်ား 
ျဖစ္သည္ ့သင့္ဘဏ္စာရင္းေငြမ်ားသံုးျခင္း၊ ဘဏ္စာရင္း ႏွင္ ့ ခရက္ဒစ္ကဒ္စာရင္းမ်ား သင္အ့မည ္ ျဖင့္ဖြင့္ 
ျခင္း၊ ေငြေခ်းယူျခင္း၊ ကား၀ယ္ျခင္း၊ သင့္လူမွဳဖူလုံေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရယူျခင္း စသည္တုိ႕ ျပဳလုပ္ျခင္း 
ျဖစ္သည။္ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သင္၏ ခရက္ဒစ္ကုိ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျပီး၊ ျပန္လည ္ေကာင္း မြန္ေအာင ္
ျပဳျပင္ ္ ရန္လြန္စြာခက္ခဲသည။္ ေအာက္ပါတုိ႕ ကုိလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင္ ့ Identity Theft ကုိ ကာကြယ္ႏိုင္ 
သည။္ 
 

• မလုိအပေ္တာ့သည္ ့ သင့္ခရက္ဒစ္ ေလ်ႇာက္လြာမ်ား၊ ခရက္ဒစ္ကဒ္ ေျပစာမ်ား၊ ဘီလ္ႏႇင့္အျခား 
ေငြစာရင္းဆုိင္ရာ သတင္း အခ်က္မ်ားကုိ အမိႈက္ထသဲိ ု ့မပစ္မ ီဆုတ္ပစ္ပါ (သိ႕ု) အမ်ွင္မ်ား ျဖစ္ 
ေအာင္ျဖတ္ပစ္ပါ။ 

• စာတုိက္ပံုးမွ စာမ်ားကုိ ေန ့စဥ္သြားယူပါ။ 
• သင္ပိ ု ့မည့္စာမ်ားကုိ၊ ရပ္ကြက္ထရဲွိ စာတုိက္ (သို႕) စာတုိက္ စာထဲ့ပံုးမ်ား တြင္သြားထည့္ပါ၊ မလုံ 

ျခံဳေသာ အျခားစာထဲ့ပံုးမ်ားတြင္မထဲ့ပါႏငွ့္။ 
• မိမိမွ စတင္ ဖုန္းေခၚသည့္ သူမဟုတ္လႇ်င္ မိမိကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖုန္းျဖင္ ့

ေမးျမန္း သူမ်ားအား မေပးပါႏႇင့္္္။ 
• ေျပစာမ်ားကုိ၊ ဘဏ္ေငြထုတ္စက္မ်ား၊ စသည္တုိ ့တြင ္မထားခဲ့ပါႏႇင္၊့ မလုိေတာ့သည့္အခါ  မ်ားတြင ္

ဖ်က္စီးပစ္ပါ။ 
• သင့္ဆုိရွယ္ကဒ္ Social Security နံပါတ္ႏႇင္ ့စကား၀ွက္(passwords) မ်ားအားလုံးကုိ စိတ္ထဲ တြင္ 

အလြတ္က်က္မွတ္ထားပါ။ ၄င္းတုိ႕ကုိခ်ေရးထားျပီး ပိုက္ဆံအိတ္ ထတဲြင္ ထားျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ပါႏွင္။့    
• သင့္ခရက္ဒစ္ကဒ္အသစ္မ်ား ရသည့္အခါ၊ လက္မွတ္ေနရာတြင ္လက္မွတ္ထုိးပါ (သို႕) “see ID” 

(အိုင္ဒ ီႀကည့္ပါ) ဟုေရးပါ။ 
• လစဥ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကုိစစ္ေဆးပါ၊ ခရက္ဒစ္ကဒ္သုံး ေျပစာမ်ားကုိ သိမ္းထားပါ။ 

သင္၏သင္၏သင္၏သင္၏    မွတ္တမ္းမွတ္တမ္းမွတ္တမ္းမွတ္တမ္း    
မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    ကုိ သိမ္းဆည္း ကုိ သိမ္းဆည္း ကုိ သိမ္းဆည္း ကုိ သိမ္းဆည္း 
ထားရန္ထားရန္ထားရန္ထားရန္    သတိရပါ။သတိရပါ။သတိရပါ။သတိရပါ။ 
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• ခရက္ဒစ္ကဒ္ အပိုမ်ားႏႇင္ ့အိုင္္ဒီ (ID) အပိုမ်ားကို သင့္ပိုက္ဆံအိတ္ထဲတြင္ မထားပါႏႇင့္။ 
• မသံုးေသာ ခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ားကုိ စာရင္းပိတ္ပစ္ပါ။ 
• ခရက္ဒစ္ကတ္ေပ်ာက္လ်ႇင ္ ဖုန္းေခၚႏိုင္ရန္၊ လက္ရွသိံုးေနေသာ ခရက္ဒစ္ကတ္မ်ားႏွင္ ့ ၄င္းတုိ႕ 

၏ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကုိ စာရင္းလုပ္ထားပါ၊ 
• သင္ ့ ခရက္ဒစ္ကဒ္ သက္တန္းကုန္ျပီးေနာက္၊ အသစ္ထပ္မရခဲ့လ်ႇင ္ ခရက္ဒစ္ကဒ္ကုမၸဏီကို 

ခ်က္ခ်င္း ဖုန္း ေခၚပါ၊ 
• ႏွစ္စဥ ္သင္ ့ခရက္ဒစ္အစီရင္ခံစာကုိ မွာယူ စစ္ေဆးပါ၊ အမႇားရွိလ်ႇင ္ျပင္ပါ၊ 
• သင့္လိပ္စာႏႇင္ ့ဖုန္းနံပါတ္ေျပာင္းလႇႇ်င၊္ ဘဏ္ႏႇင္ ့ခရက္ဒစ္ကဒ္္ကုမၸဏီတုိ ့ကုိအေႀကာင္းႀကားပါ၊ 
• ခရက္ဒစ္ကဒ္ ေပ်ာက္လ်ႇင ္(သိ ့ု) အခုိးခံရလႇ်င ္ကုမၸဏီသိ ့ု ခ်က္ျခင္းအေႀကာင္းႀကားပါ။ 
• စာျဖင္ ့ (သို႕) ဖုန္းျဖင္ ့ေခၚျပီး ေႀကာ္ျငာေသာ ကံစမ္းမဆဲုမ်ားကုိ သတိျပဳပါ၊ သင့္ကုိယ္ေရး အခ်က္ 

အလက္မ်ားကုိ လုိခ်ငေ္သာေႀကာင့္ျဖစ္သည္၊၊ အမွန္အကန္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဟု ထင္ျမင္ယူဆ ရလႇ်င ္
မမွနသ္ည္ကမ်ားသည။္ 
 

ခရက္ဒစ္ အစီရင္ခံစာရလ်ႇင၊္ အမွားမ်ားပါ၊ မပါ စစ္ေဆးပါ၊၊ ပါရွိေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ားသည္ 
သင၀္ယ္ယူ သံုးစြဲထားေသာအရာမ်ားႏွင့္ မတူညီလႇ်င၊္ ဖ်က္ေပးရန္ေျပာပါ။ ခရက္ဒစ္အမွား ျပငဆ္င ္ျခင္းကုိ 
ေနာက္ဆက္တြဲ တြငေ္ဖၚျပထား သည ္(သိ႕ု) သင့္ဆရာကိုေမးပါ။ 
 

အေကာင္းဆံုးမႇာ၊ အစကတည္းက identity theft မရွိေအာင္ ကာကြယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္၊ 
 
သင့္ပံုတူခိုးယူ ခံေနရသည္ဟု သံသယရွိလ်ႇင္၊ 
ေအာက္ပါ နံပါတ္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္ပါ။ 
 
• သင္၏ရပ္ကြက္ရဌဲာန 
• အီကြီဖက္ - ၁၈၀၀-၅၂၅-၆၂၈၅ 
• အိတ္စ္ပါရင္ -  ၁၈၀၀-၃၉၇-၃၇၄၂ 
• ထရန္စ္ယူနီယံ - ၁၈၀၀-၆၈၀-၇၂၈၉ 
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သင္သင္သင္သင္ခရက္ဒစ္မရႏုိင္လႇ်ငခရက္ဒစ္မရႏုိင္လႇ်ငခရက္ဒစ္မရႏုိင္လႇ်ငခရက္ဒစ္မရႏုိင္လႇ်င္္္္    
            

ခရက္ဒစ္စတင္တည္ေဆာက္ပါခရက္ဒစ္စတင္တည္ေဆာက္ပါခရက္ဒစ္စတင္တည္ေဆာက္ပါခရက္ဒစ္စတင္တည္ေဆာက္ပါ    
ခရက္ဒစ္တည္ေဆာက္ရန္ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည။္ အခုမွအသစေ္ရာက္သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္၊ 

သင့္တြင္ ခရက္ဒစ္ရာဇ၀င ္ ရွိျပီးျဖစ္မည ္ (သို႕) ရွိမည္မဟုတ္ေသးပါ။ ထုိ ့ေႀကာင္အ့ေမရိကန ္ ကုမၸဏီမ်ား 
အေနျဖင္ ့ သင့္အႀကာင္းမသိေသး၍၊ သူတုိ႕ေခ်းေငြမ်ားကုိ သင္ျပနဆ္ပ္ႏိုင္ေခ် ရိွမရွိလည္း သိမည္ 
မဟုတ္ပါ။ ထုိ ့ေႀကာင္ ့ ၄င္းတ့ုိအတြက္ ေဘးကင္းရန ္သင့္ကုိ လုံး၀ေငြမေခ်းဟု ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ ထုိသုိ ့ 
ျဖစ္လႇ်င၊္ ကား(သိ႕ု) အိမ၀္ယ္ခ်င္သည့္အခါတြင ္သင္ေခ်းေငြ မရႏုိင္ပဲ အခက္အခမဲ်ား ေတြ ့ႏိုင္သည္။ 
 

ခရက္ဒစ္ စတင္တည္ေဆာက္ရန ္သင္လုပ္ႏိုင္သည္မႇာ။ 
  

• ဘဏ္တြင္ ေငြစာရင္းရွင္ (checking account) ႏွင့္ ေငြစုစာရင္း (saving account) မ်ားဖြင့္ျပီး၊ 
သတိႏွင့္ စီမေံဆာင္ရြက္ပါ၊ 

• ဓါတ္ဆီဆုိင္ႏႇင္ ့ ကုန္တုိက္ႀကီးမ်ားမႇ ခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ားကုိေလႇ်ာက္ပါ။ ထုိကဒ္မ်ားက သာမန ္ ခရက္ 
ဒစ္ကဒ္မ်ားထက္ ရရန္ပိုလြယ္ကူသည္၊ 

• ကားႏႇင္ ့အိမ္ေထာင္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ရန ္အေသးစားေခ်းေငြ ေခ်းယူျပီး၊ အခ်ိန္မွီိျပန္ေပးပါ၊ 
• လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ခရက္ဒစ္ကဒ္ (Secured Credit CardSecured Credit CardSecured Credit CardSecured Credit Card )ကုိ ေလႇ်ာက္ပါ၊ 

    
လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ခရက္ဒစ္ကခရက္ဒစ္ကခရက္ဒစ္ကခရက္ဒစ္ကဒဒဒဒ္မ်ား္မ်ား္မ်ား္မ်ား ( ( ( (SECURED CREDIT CARDSSECURED CREDIT CARDSSECURED CREDIT CARDSSECURED CREDIT CARDS))))    

  

Secured ခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ားသည၊္ ခရက္ဒစ္ရာဇ၀င္မရႇိေသာလူမ်ား၊ ခရက္ဒစ္ရာဇ၀င ္ ဆိုးေသာ 
လူမ်ား အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ထုိခရက္ဒစ္ကဒ္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္မႇာ၊ ေငြစုစာရင္းတြင ္  ပိုက္ 
ဆံ သြင္းထားရမည္၊ သိ ု ့မွာသာ ခရက္ဒစ္ကဒ္ကုမၸဏီမႇ ၄င္းတုိ ့ေခ်းေငြ၊ သင္ျပန္ေပးမည္ကုိ သရိွိမည။္ 
ပံုမွန္အားျဖင့္၊ ဘဏ္မွသင့္သြင္းေငြအေပၚ အတုိးအနည္းအက်ဥ္းေပးျပီး၊ သင့္ေခ်းေငြ အေပၚ တြင္ ယူေသာ 
အတုိးႏွဳန္း ပိုျပီးျမင့္မည္။ ထုိ ခရက္ဒစ္ကဒ္ကုိသုံးရန၊္ ဘဏ္ထတဲြင ္ လုိအပ္ေသာ အနည္းအနည္းအနည္းအနည္း    ဆုံးသြင္းေငြဆုံးသြင္းေငြဆုံးသြင္းေငြဆုံးသြင္းေငြ    
ပမာဏ ရွိရမည္္။ 

 
ရိုးရိုး ခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ားကဲ့သုိ ့ပင၊္ အနိမ့္ဆုံး အတုိးႏွဳန္းႏႇင ္အခေႀကးနေဲသာ ကဒ္မ်ိဳး ရွာသင္ ့သည။္ 

ေအာက္ပါတုိ ့မွာ ကယ္လီဖိုးနီးယားရွိ Secured ခရက္ဒစ္ကဒ္မ်ား ရႏိုင္သည္ ့ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။ အျပည္ 
ျပည္ဆုိင္ရာ ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ (International Rescue Committee) အေနျဖင့္ ကဒ္တစ္ခုသည္ 
အျခားကဒ္တခုထက္ ထက္ပိုျပီးေကာင္းမြန္ေႀကာင္းေထာက္ခံထားျခင္းမ်ိဳးမရွိပါ။ အျခား Secured ခရက္ဒစ္ 
ကတ္ ကုမၸဏီမ်ားလည္းရွသိည့္အတြက္ သင့္လုိအပ္ခ်က္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ ္ေစမည္ ့ကဒ္ကုိရွာေဖြ 
သင့္ သည။္ 
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BankBankBankBank    
ဘဏ္ဘဏ္ဘဏ္ဘဏ္    

Phone Phone Phone Phone 
NumberNumberNumberNumber    
ဖုန္းနံပါတ္ဖုန္းနံပါတ္ဖုန္းနံပါတ္ဖုန္းနံပါတ္    

Annual Annual Annual Annual 
FeeFeeFeeFee    

ႏွစ္စဥ္ေႀကးႏွစ္စဥ္ေႀကးႏွစ္စဥ္ေႀကးႏွစ္စဥ္ေႀကး    

Interest RInterest RInterest RInterest Rate on ate on ate on ate on 
Credit CardCredit CardCredit CardCredit Card    

ခရက္ဒစ္ကဒ္ခရက္ဒစ္ကဒ္ခရက္ဒစ္ကဒ္ခရက္ဒစ္ကဒ္    အတုိးအတုိးအတုိးအတုိး    
ႏွဳန္းႏွဳန္းႏွဳန္းႏွဳန္း    

Minimum Minimum Minimum Minimum 
DepositDepositDepositDeposit    

အအအအနည္းနည္းနည္းနည္းဆုံးသြင္းေငြဆုံးသြင္းေငြဆုံးသြင္းေငြဆုံးသြင္းေငြ    
Bank of AmericaBank of AmericaBank of AmericaBank of America    

ဘဲ့န္ခ္ေအာ့ဖ္အေမးရီးကား 
(800) 732-9194 
(၈၀၀) ၇၃၂-၉၁၉၄ $၂၉ ၁၅% 

 
$၂၅၀ 

Washington MutualWashington MutualWashington MutualWashington Mutual    
၀ါရွင္တန္ၿမဴက်ဴယဲလ္ 

(800) 884-1789 
(၈၀၀)၈၈၄-၁၇၈၉ $၅၀ ၁၄% 

 
$၃၀၀ 

US BankUS BankUS BankUS Bank    
ယူအက္စ္ဘဲ့န္ခ္    

(800) 285-8585 
(၈၀၀) ၂၈၅-၈၅၈၅ $၃၅ ၁၉% 

 
$၃၀၀ 

Wells FargoWells FargoWells FargoWells Fargo    
၀ဲလ္စ္ ဖါဂိ ု

(800) 642-4720 
(၈၀၀) ၆၄၂-၄၇၂၀ $၁၈ ၁၇.၂၄% 

 
$၃၀၀ 

            

ခခခခရက္ဒစ္ကရက္ဒစ္ကရက္ဒစ္ကရက္ဒစ္ကဒဒဒဒ္္္္    ရွင္းတမ္းရွင္းတမ္းရွင္းတမ္းရွင္းတမ္းမ်ား မ်ား မ်ား မ်ား ((((CREDIT CARD STATEMENTSCREDIT CARD STATEMENTSCREDIT CARD STATEMENTSCREDIT CARD STATEMENTS))))    
 လစဥ္လတုိင္း သင္ ့ ခရက္ဒစ္ကခရက္ဒစ္ကခရက္ဒစ္ကခရက္ဒစ္ကဒဒဒဒ္္္္ရွင္းတမ္းရွင္းတမ္းရွင္းတမ္းရွင္းတမ္းကုိ ရရွိမည္။ ထုိရွင္းတမ္းတြင္  သင့္ေငြစာရင္းတြင ္ဘာ 
ေတြျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖၚျပသည။္ ထုိရွင္းတမ္းပါ အေႀကာင္းအရာမ်ား မွန္ကန ္ ကုိက္ည ီမႈ 
ရွိ၊ မရိွ စစ္ေဆးပါ။ 

ဘဏ္မ်ားကဲ့သုိ႕ခရက္ဒစ္ကဒ္ကုမၸဏီမ်ားလည္း အမွားအယြင္းမ်ားရိွတတ္သည။္ သင္ ့ ခရက္ဒစ္ 
ကဒ္ ရွင္းတမ္းတြင္ သင၀္ယ္မထားသည္ ့ အရာေတြ႕ပါက၊ သင့္ခရက္ဒစ ္ ကဒ္ကုမၸဏီကို ခ်က္ခ်င္း 
ဖုန္းေခၚသင့္သည။္  
  

မမမမွွွွတ္တမ္းတ္တမ္းတ္တမ္းတ္တမ္း    ထားရထားရထားရထားရိွွွွျခင္းိျခင္းိျခင္းိျခင္း ( ( ( (Record KeepingRecord KeepingRecord KeepingRecord Keeping) ) ) )     
 သင့္ခရက္ဒစ္ကဒ္ရွင္းတမ္းကုိစစ္ေဆးျပီးလႇႇ်င၊္ ထုိရွင္းတမ္းအား 
သင့္ကုိေပးထားေသာ ဖိုင္မ်ားတြင ္ ဖိုင္တြဲ၍သိမ္းထားသင့္သည။္ လစဥ္ 
လတုိင္း ထုိရွင္းတမ္းကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ေပးထားေသာ ဖိုင္မ်ားတြင္ တြဲထား 
ပါ။ သို႕မွသာ အခြန္ေငြမ်ားေပးရန္၊ ေခ်းေငြေလ်ာက္ရန္ႏွင္ ့ကုိယ္ပိုင္စီးပြား 
ေရးလုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္ရနအ္ေထာက္အကူရမညျ္ဖစ္မည။္ အျခားသူတစ္ဦး တစ္ေရာက္အားထုိ 
ရွင္းတမ္း ေပးရန္လုိအပ္လွ်င္၊  သင္ ့အတြက္မိတၱဴ (သို႕)မူရင္းမ်ား ေသခ်ာစြာယူထားပါ၊ 
 
 
 
 

  

 

    

သင္၏သင္၏သင္၏သင္၏    မွတ္တမ္းမွတ္တမ္းမွတ္တမ္းမွတ္တမ္း    
မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    ကုိ သိမ္းဆည္းကုိ သိမ္းဆည္းကုိ သိမ္းဆည္းကုိ သိမ္းဆည္း    
ထားရန္ထားရန္ထားရန္ထားရန္    သတိရပါ။သတိရပါ။သတိရပါ။သတိရပါ။ 
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