
သင္ ၾေ့ ကြးျမီ မတ္တွမ ္းကိ မ ု သ္ည ူေတြ
ရ္ညကၾ ႈ သ္ငိႏု႕ နည္း။

မျးြကၾေ ္တုဟမ႔ိုသ္ပရ္စတ ြငေး်ခေ းာအ့္ငသ ိုကး္မတ္တွမ ီမျးြကၾေ့္ငသ ီ 
ေ  ။္ညသါပ္ငိႏုႈရ့္ညကၾ းံုဆးာ်မအ ကးဦ္စတံုစ္စတ ့္ညသနေ္ဥစီစ ္နရးပ
ဥပမာ - 

 ္ညသးဦ္စတံုစ္စတ ွမ ုခ္စတ း္နင္ပုလ းရေးာြပးိစ ာသေးာထ္ငတံုပ္တွမ ္င၀းာရတ
 ့္ညသ္ငိုႏ႔္နခ္ပုလအးာအ့္ငသ ။္ညသါပ္ငိုႏ ႈရ့္ညကၾူယရ ိုကး္ငရာစီမျးြကၾေ့္ငသ

။္ညသါပ္ပအ ိုလ ္နရူယရ ္က်ခဳပျ့္ငြခ ူတာဘေသ ွမံထ့္ငသ ာွမ္ကြတအ ္ငွရ္ပုလအ

ေၾကြးျမီသမ း္ငာကၾေး္ငုိ တစ္ရပ္ ုိဆသ ာွမည္
 ။း္ညန္ယဘအ

 ္နရး္နွမ႔္နခ္ငတဳိကၾ ိုက္တဂာနအ ာရ္ငိုဆးရော႑ဘ ၏္ငသ
 ာရ္ငိုဆ းရော႑ဘ ့္ငသ ့္ညသ႔ိုတာြစးာ်မး္နင္ပုလးရေးာြပးီစ က္ြတအ

 ။္ညသါပႈရ့္ညကၾ ိုကး္တ္တွမီမျးြကၾေ ့္ငသ ္နရွိရိသး္ငာကၾေ္ကာနေ
 ႔ိုသ္ညမ္ငသ ိုကးကၾေြငေ က္ငခယ ာွမ္ညသိုဆ း္ငာကၾေး္ငိုမသ ီမျးြကၾေ

 ။္ညသ္စဖျ ္ပရ္စတး္မတ္တွမ ီမျးြကၾေ ့္ညသသပျ ိုက္ညသဲြစးံုသ

 ုခးံုသ း္ညစအ ႕ဲြဖအီမျးြကၾေ ့္ညသ္ပလ္တြလ ိုကး္ငရာစ ီမျးြကၾေ့္ငသ
 ဲြတ္ငိုဖ က ႔ိုတ xafiuqE ့္ငွႏ noinUsnarT ၊ nairepxE ့္ညသ္စဖျ

။္ညသါပးာထးာသ္တွမ

 - ာွမးာ်မ္ကလအ္က်ခအ ့္ညမ္င၀ါပ ္ငြတ၎

• ုိကးာ်မြငေး်ခေ ့္ငွႏးာ်မ္တက္ယဝးြကၾေအ ့္ငဖျနေအ့္ငသ
္ညသ္ငု ိႏ်ခေးပေးြငေ ္နဆ္နဆ္နမျ္နမျ်ွမ္ညမ

• အ ကးာ်မာႊလံခး္ငာတေ ြငောသုိကးာ်မ္ငာဆေအးံုသအးာချအ ့္ငွႏခးာွင္မိ ုိ
္ညသရ်ခ္တိစ ်ွမ္ညမ္ငြတာရ်ခေးပေ္ငသ

• သင္၏ ေၾက ္ညသွိရ်ွမး္ညမး္ငါပေုစုစီမျးြ

• အ ္မိ ဏဘ ၊းာ်မမျေံချ ္ကတ ်မ္ ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြမ်ားႏ ့္ငွ
္ညသွိရ်ွမ္ညမ းာ်မးီမျးြကၾေးာချအ

• ႔ ္စဖျ႔ုိတ သည္။

 ူယး္ငာတေ  ိုကး္ငရာစ မီျးြကၾေ ့္ငသ ္မိကၾ္စတ လ ၂၁ ့္ငဖျနေအ့္ငသ
 ။္ညသါပ္ငိုႏူယရ ိုက္ငာဖေ ္နရ့္ညဖျံစံုပ ွမၚပေ္ကနာတ္ငအ ။္ညသါပွိရ ့္ငြခ္ငိုႏႈရ့္ညကၾ

 ိုက ၈၂၂၈-၂၂၃-၇၇၈ -၁ း္နုဖ ္တုဟမ႔ိုသ  moc.tropertiderclaunna
 ့္ညသစ ္တါပံန းရေးံုလူဖ ႈမူလ ့္ငွႏာစ္ပိလ ၊႔နေးြမေ ၊္ညမအ ၏္ငသ ။ါပ္ယြသ္ကဆ

။္ညသ္စဖျ ္ညမ္ပအိုလ ္နရပျ္ာဖေ း္ငာကၾေ္စဖျါ၀္ညမူသ္ညမ
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္တွမရ ီမျးြကၾေ ၏္ငသ
 ကးာ်မူသ့္ညမးပေ း်ခေြငေ ္ငြတ္နိ်ခအ ့္ညသးာထ္ကာ်ွလေ ီမျးြကၾေ ့္ငဖျနေအ့္ငသ

 ွိရမွိရ ချေ္ငိုႏးံႈရးံုဆ းြကၾေအ ့္ငဖျ း္ငချႈရ့္ညကၾ းဆေ္စစ ိုက္တွမရ ီမျးြကၾေ့္ငသ
 ႈမ္ငိုႏ္ပဆးပေ္ညလ္နပျ ိုကီမျးြကၾေ ္ညသးာ်မ္ဒာလရ ီမျးြကၾေ ။္ညသါပ္တဖျးံုဆ

 ္ညသ OCIF ္ဒာလရ ီမျးြကၾေ ။္ညသါပ္က်ခ ္ကြတ ့္ငဖျး္ငချာတး္ငိုတ ိုက္ညရး္မြစ
 ာသက း္နႈႏ္ငိုခာရ ၁ းာသံင္ငိုႏ ္နကိရမေအ ။္ညသါပွိရိထအ ၀၅၈ ွမ ၀၀၃ ္တွမရ

 noitaroproC cassI riaF ိုက္ညသွိရ းဳိ်မ္ဒာလရီမျးြကၾေ ာသေး္ငကာဆအာနအ္စပျအ
 ြငေ ၊လေလေးာမ့္ငမျ းာ်မ္တွမရ့္ငသ ။္ညသိုဆ ကးာ်မ း္မတ္စစ ၏ )OCIF(
 ့္ငဖျနေအ့္ငသ ၊းီပျ ္စဖျ လေလေး္ညန ချေ္ငိုႏးံႈရးံုဆ ္ကြတအူသ့္ညမးပေး်ခေ

 ၍္ယကအ ။္ညသါပိွရ ္ယြဖွိရရ ိုမိုပ းာ်မး္မလအ့္ငြခအ ီမျးြကၾေ ာသေ္နြမး္ငာကေ
 ္တုဟမ႔ိုသ းီပျ္ငိုႏ္ယပး္ငငျ းာအ့္ငသ ကါပနေး္ညန ္တွမရ ီမျးြကၾေ ္ငြတံထ့္ငသ

။္ညသွိရ ္ယြဖံခး္ငာတေိုိမိုပ း္နႈႏးိုတအ

 ့္ညမ္ငိုႏ႔္နခ္ပုလအ
းာ်မ္ငွရ္ပုလအ

 ့္ငွႏးာ်မ္ဏဘ
 ီမျးြကၾေ

းာ်မ႕ဲြဖအး္ငသအ

းာ်မ္ငွရ္ငိုပ္မိအ

 ္တက္ယ၀းြကၾေအ
းာ်မူသ၀ေ္တုထ

 ္ဥာယ္ာတေ္ာမေ
 ္ကြတအႈမူယ္ယ၀

းာ်မူသ့္ညမးပေး်ခေြငေ

 ံခမာအ
းာ်မီဏၸမုက

 ိုကးာ်မ္တွမရ ီမျးြကၾေ ၏္ငသ ့္ငွႏးာ်မ္စမျအး္ငရအ ့ဲမခအ ့္ငဖျနေအ့္ငသ
.gro.erocsymstahw ။္ညသ ါပ္ငိုႏူယရး္နွမ႔္နခ ္ငြတၚပေ္ကနာတ္ငအ

းာ်မ္က်ခ္နႊညး္မလ ်ခးံုသအ႕ြတေ္ကလ ာရ္ငိုဆးကၾေြငေ

ႈမ္ငိုႏ္ကာရေ္ကသးဳိ်ကအ  ၚပေအ္တါဂာနအ ့္ငသ ့္ငွႏး္မတ္တွမး္ငိုမသ ီမျးြကၾေ့္ငသ

း္မတ္တွမး္ငိုမသ ီမျးြကၾေ



ေၾကြးျမီ အဖဲြအစည္းမ်ား 
Equifax

သတင္းပုိ႔ရန္ - ၁ - ၈၀၀- ၆၈၅- ၁၁၁၁ 
အလြသဲုံးမႈ သတင္းပုိ႔ရန္ - ၁- ၈၈၈-၇၆၆- ၀၀၀၈ 
equifax.com

Experian
သတင္းပုိ႔ရန္ : ၁- ၈၈၈-၃၉၇-၃၇၄၂ 
အလြဲသုံးမႈ သတင္းပုိ႔ရန္ : ၁- ၈၈၈- ၃၉၇-၃၇၄၂ 
experian.com

TransUnion
သတင္းပုိ႔ရန္: ၁-၈၇၇-၃၂၂-၈၂၂၈ 
အလြဲသုံးမႈ သတင္းပုိ႔ရန္: ၁- ၈၀၀-၆၈၀-၇၂၈၉ 
tuc.com

္ 

ေၾကြးျမီ စာရင္းအမွားမ်ားကိ ုျပင္ဆင္ျခင္း     
သင့္ေၾကြးျမီ စာရင္းတြင္ အမွားမ်ား ပါရိွပါက ေၾကြးျမီ အဖဲြ႕ 
အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္ခလုံး၀ မယူပဲ ျပင္ဆင္ေပးရန္ 
တာ၀န္ရိွပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ျပႆနာကုိ စာ ျဖင့္ 
အေၾကာင္းၾကားသည့္ ရက္ေပါင္း ၃၀ တြင္း ျပင္ဆင္ေပးရမည္။ 
သင္ ေျပာဆုိေသာ အေၾကာင္းအရာအတြက္ အေထာက္အပ့ံ 
ျဖစ္ေစမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းတင္ျပပါ။ အဖြဲ႕ 
အစည္း၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ရလာဒ္မ်ားကုိ ေက်နပ္ျခင္းမရိွပါက 
သင့္ေတာင္းဆုိမႈကုိ စာလုံးေရေပါင္း ၁၀၀ ထက္ မေက်ာ္လြန္ ေစပ ဲ
ထပ္မံစာေရး တုိင္ၾကားႏုငိ္ပါသည္။ အဖြ ဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ အျငင္းပြားဖြယ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါ၀င္သည့္ သင့္ ေတာင္းဆုိမႈကုိ 
ေနာင္လာမည့္ စာရင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေၾကြးျမီ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာႏွင့္ တိက်စြာ 
လုပ္ေဆာင္ပါ။

သင့္ေၾကြးျမီကတ္မ်ားကုိ တာ၀န္သိစြာ သုံးစြပဲါ။ ကန္႔သတ ္
ထားခ်က္သုိ႔ မေရာက္ရိွပါေစႏွင့္ သုိ႔မဟုတ္ သင္တတ္ 
ႏုိင္သည္ထက္ ပုိမုိ မသုံးစြဲမိပါေစႏွင့္။

သင့္အေၾကြး၀ယ္ကတ္ လက္က်န္ေၾကြးကုိ လစဥ္ ျပန္လည္ 
ေပးဆပ္ႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားပါ။ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း အနည္းဆုံး 
ေပးဆပ္ရမည့္ေငြကုိ ေပးေခ်ပါ။

အကယ္၍ သင့္တြင္ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကုိ ေပးဆပ္ရန္ 
အခက္အခဲရိွပါကသင့ေ္ၾကြးျမီရွင္ထံဆက္သြယ္ပါ။ ၎တုိ႔ 
အေနျဖင့္ သင္ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္္ေစမည့္ အစီအစဥ္ 
တစ္ရပ္ကုိ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးႏုငိ္ပါသည္။

့္ အကယ္၍ အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ပါက သင့္လိပ္စာသစ္အား သင 
ေၾကြးျမီရွင္မ်ားထံ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အျမန္ဆုံး 
အေၾကာင္း ၾကားထားျခင္းျဖင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားအေရးၾကီးသည့္ စာမ်ား ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္း 
ကုိ ေရွာင္ရွားႏုငိ္မည္ ျဖစ္သည္။

သင္၏ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ ေပ်ာက္ဆုံးလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ အခုိးခံရသည္ 
ဆုိပါက တတ္ႏုိ္င္ သေလာက္ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားပါ။

သင့္ေၾကြးျမီစာရင္းကုိ အခ်ိန္ကာလအလုိက္ ျပန္လည္ ၾကည့္ရႈျပီး၊ 
အမွားအယြင္းမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္း ၾကားပါ။

တစ္သတ္မတ္တည္းျဖစ္ေသာ အလုပ္သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပဳစုထားပါ။

သင့္ေၾကြးျမီးရလာဒ္မ်ား ခိုင္မာေစရန္အခ်က္ 
၈ ခ်က္

တိက်ေသာ ေၾကြးျမီ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အလ်င္အျမန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ 
ေရွာင္ရွားပါ။
သင့္တြင္ ေၾကြးျမီ ေပးဆပ္မႈမ်ား ေနာက္က်ခဲ့လွ်င္၊ အေၾကြး ၀ယ္ ပစၥည္းမ်ား 
သိမ္းဆည္းခံရလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ သိမ္းယူ ခံရသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား 
ရိွပါက အဆုိပါ အခ်က္အလက္မ်ား သည္ ၇ ႏွစ္ၾကာေအာင္ သင့္ စာရင္းထဲတြင္ 
ရိွေနလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ေဒ၀ါလီခံရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါက အဆုိပါ 
အခ်က္အလက္သည္ သင့္ ေၾကြးျမီစာရင္းတြင္ ၁၀ ႏွစ္ ၾကာ ရိွေနလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါ အခ်က္အလက္ မ်ား ကုိ ျပင္ဆင္ရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္ပစ္ရန္အတြက္ အခေၾကးေငြ ရယူကာ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဆုိပါက 
အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သည္ တရား၀င္ မျဖစ္ႏုိင္ပဲ သင့္ ေၾကြးျမီ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ 
တရား၀င္ ေျပာင္းပစ္ရန္မွာ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

သင့္အေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္း ရင္ဆုိင္ေနရ ပါက ႏုငိ္ငံ၏ 
အၾကီးဆုံး အက် ိဳးအျမတ္ မယူေသာ အမ် ိဳးသား ေၾကြးျမီ အၾကံေပး ကြန္ယက္ 
ျဖစ္သည့္ ေၾကြးျမီ အၾကံေပး အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕အစည္း (NFCC) သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။   
ဖုန္း - ၁- ၈၀၀- ၃၈၈-၂၂၂၇ သုိ႔မဟုတ္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ www.nfcc.org 

ေနာက္က်ေသာ ေပးဆပ္မႈမ်ား၊ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ သိမ္းပုိက္ခံရမႈမ်ား 

ေဒ၀ါလီခံမ

၁၀ ႏွစ္

၇ ႏွစ္

အကယ္၍ သင့္ အေၾကြး၀ယ္ ကတ္ေပ်ာက္ဆုံး သုိ႔မဟုတ္ ခုိးယူခံရပါက 
ထုတ္ေပးထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းထံသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားျခင္းျဖင့္ 
သင့္အေၾကြး၀ယ္ကတ္အား အျခား သူမ်ားက အလြဲအသုံးျပဳမႈမွ 
ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Follow Us

facebook.com/PracticalMoneySkills 

twitter.com/PracticalMoney

youtube.com/PracticalMoneySkills

ဘ႑ာစာရင္းေရးဆြဲေရး အေျခခံမ်ား

ေၾကြးျမီ သမုိင္းေၾကာင္း

အေၾကြး၀ယ္ကတ္ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား

ျမီရွင္ကတ္ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား

ကုိယ္ေရး ကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ခုိးယူခံရမႈ

ၾကိဳတင္ေငြေပးကတ္ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား

ယခု လမ္းညႊန္ခ်က္သည္ ေငြေၾကး လက္ေတြ႕အသုံးခ် ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား 
(Practical Money Skills) ဆုိင္ရာ စာတမ္းအတြဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ထပ္မံ သိရိွလုိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ www.practicalmoneyskills.com တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။
၂၀၁၆ Visa Inc.




