
ကတ  ာရ္ငုိဆႈမြဲစးုံသ္ က်ခဳပျံကၾအ        းာ်မ္
 ါခအ့္ညသဳပျးံုသအ ုိကုခ္စတ)draC tibeD(္တကဳပျးုံသအး္ငြသးပေြငေ

ႏဲြခ႔္နခံမီစ ိုကး္ငရာစြငေ၏္ငသ ုိ  ါပ္ကာအေ ္ကြတအ္နရ္င
။ါပ္ပသးံုသးာစး္ဥစ ိုကးာ်မ္ကလအ္က်ခအ

• ေရာင A ့္ငွႏးာ်မႈမ်ခး္ TM ေငြလက းာ်မာစပျေံခ္ ုိကးာ်မဴၳတိမ)္တုဟမ႔ုိသ( 
။ါပးာထး္မိသ

• လက ုိက ဏာမပ္န်က္ကလြငောသေ္ငု ိႏဲြစးုံသ ့္ငႏွ္န်က္ကလး္ငရာစြငေိွရ္
။ါပးာထိွရိသစေ္စတဲမျအ

• ႈမႊဲလး္ငာပျေြငေ ္ငဝအါပအးာ်မြငောသေနေွိရ္န်က္နရူယ္တုထ
ုကိးုံလးာအ ။ါပ႕ႈရ့္ညကၾးဆေ္စစ 

• ။ါပ႕ႈရ္ညကၾ ာြစာ်ခသေ ၍္ညလ္နပျ ုိကးာ်မး္မတ္ငွရး္ငရာစြငေ္ဥစလ
ယသံသ ္ပရ္စတ ႈမဳပျးာစးုံသြဲလအ )္တုဟမ႔ုိသ( ာရ္စတုံစ္စတးာွမအ

႔ုိသး္ညစအ ႕ြဲဖအာရ္ငုိဆးရော႑ဘ ကါပွိရ႔ြတေ္ယြဖ္စဖျ
။ါပးာကၾး္ငာကၾေအ္ယြသ္ကဆး္င်ခ္က်ခ

 )draC tibeD(္တကဳပျးံုသအး္ငြသးပေြငေ
း္ငချဳပျးုံသအုိက

အေၾကြး၀ယ္ကတ(္Credit Card)မ်ားကိ ုအသံုးျပဳကာ 
ယခုခ်က္ျခင္းဝယ္ယူႏုငိ္ၿပီး ေနာင္မွေငြေပးေခ်ႏုငိ္ေသာ္လည္း 
ေငြေပးသြင္းအသုံးျပဳကတ(္Debit Card)မ်ားမွာမ ူ
လက္ငင္းေငြေပးေခ်ရသည္။ ေငြေပးသြင္းအသုံးျပဳကတ(္Debit 
Card) သည ္ေငြစာရင္းႏွင္ ့တိုက္ရိုက္ခ် ိတ္ဆက္ထားျပီး၊ 
ကတ္အသံုးျပဳကာ ၀ယ္ယူသည့္အခါတုိင္း သင္၏ ေငြစာရင္းမ ွ
ေငြမ်ားကိ ုႏုတ္ယူသြားသည္။ ေၾကြးျမီ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး 
မျဖစ္လိုသူမ်ားအတြက ္ေငြေပးသြင္းအသုံးျပဳကတ ္(Debit Card) 
ကု ိအသုံးျပဳကာ သံုးစဲြမႈမ်ားကိ ုထိန္းခ်ဳပ္ႏုငိ္သည္။ ထုိအခါ မိမိ၏ 
စာရင္းတြင္ရွိေသာ ေငြေၾကးပမာဏအတိုင္းသာ 
သံုးစြခဲ ြင့္ျပဳထားသည္။ 
ေငြေပးသြင္းအသုံးျပဳကတ(္Debit Card) တစ္ခုကု ိေရြးခ်ယ္ျခင္း

 ္ညသး္ငချဳပျးံုသအ ိုက)draC tibeD(္တကဳပျးုံသအး္ငြသးပေြငေ
 ။္ညသါပး္ငွရးိုရ ိုမိုပ ္ကထး္ငချဳပျးံုသအ ိုက)draC tiderC(္တက္ယ၀းြကၾေအ

း္ညလ္ာသေ္ပအိုလမ ္နရးာစး္ဥစ း္ငြသ့္ညထ ိုကး္နႈႏးိုတအ ့္ငဖျနေအ့္ငသ -ာမပဥ  
။္ညမရးာစး္ဥစး္ငြသ့္ညထ ူမုိကးာ်မ္က်ခအါပပျ္ာဖေ

• စတးီနအ၏္ငသ မျးြကၾေ )႕ုိသ( ဏ္ဘ ္ကုိဝ္  ငသအ ီ  းာ်မြဲဖအး္ ရိုက ညမရြဖောွ ္။

• အျခားအ ညစအ႔ြဲဖ ္ငဆစ္တမွ MTA ၏း္ ေ ့ တုထြင ္ယ ဏဘ ကါပူ ္မ ခ္ငာဆေ္န၀ွ
မည္မ ညသူယ်ွ ္ ။ါပးာထး္မစုံစုိက

• စာရင ွရး္ င္ႏ ေ ့္ငွ ငြစ ငရာစု ္းမ်ား အၾကား ေငြလဲ ဏခာကၾမုိကးာ်မႈမး္ငာပျေႊ
။ါပးာစး္ဥစး္ငြသ့္ညထ ုိကခး္ငာပျေႊဲလ့္ညမ့္ငသ်က ကါပ္ပုလဳပျ

• ဝယ းာ်မႈမူယ္ ၊ ခ်က ကလ္ ္မ ႏးာ်မ္တွ ့္ငွ  ုိကးာ်မာႊလံခး္ငာတေြငေ သင္၏
စမတ္ဖ မး္နု ွတဆင့္ စီ ကြရ္ငာဆေံမ ္တကဳပျးုံသအ း္ငြသးပေြငေ့္ညမ္ငု ိႏ္
(Debit Card) အမ်ိဳးအစားကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

စေါပိွရႈမံဳချံုလ းာ်မ္ကလအ္က်ခအး္ငတသ ၏္ငသ
္ငုိပ္ယုိက ္ကြတအႈမံဳချံုလ ္ငြတာရဳပျးုံသအ)draC tibeD(္တကဳပျးုံသအး္ငြသးပေြငေ
္နရိွရုခ္စတ )NIP - rebmuN noitacifitnedI lanosreP( ္တါပံန္ကွ၀႕ဳိ်ွလံခသေ္ကသ

 ႔နေးြမေ )႔ိုသ( ာစ္ပိလ္မိအ ။ါပ္ယ်ခးြရေ ိုက္တါပံန႕္နသးီသ ါခအုိထ ။္ညမ့္မိလ္ပအိုလ
 ိုက္တါပံန NIP ။ါပးာွရ္ငာွရေ ိုကးာ်မး္နဏဂး္နိက ့္ညမ္ငုိႏဆး္နွမ ာသေ႔ိုသ့ဲက

။ါပိွရးာထာြစ္ကွ၀႕ဳိ်ွလ

 ္ကထဏာမပ္တသ႔္နက ွမ)draC tibeD(္တကဳပျးုံသအး္ငြသးပေြငေ
 )DI enilno( ္တွမအံခသေ္ကသွမၚပေ္ကနာတ္ငအ ၊ႈမူယ္တုထြငေိုမိုပ

 ့္ညသးာမးီကႀဏာမပ ္တုဟမ႔ိုသ ႈမဲလး္ငာပျေးာ်မ္တါပံန ္ကွ၀႕ဳိ်ွလ ္တုဟမ႔ိုသ
 ကး္ညစအ႕ဲြဖအာရ္ငုိဆးရော႑ဘ း္ငုိတါခအ့္ညသ္ပုလဳပျ းာ်မႈမး္ငာပျေဲြလြငေ

။္ညသါပ္ငိုႏးာကၾး္ငာကၾေအ႕ုိပးပေ းာ်မ္က်ခးပေိသအ ႔ိုသး္နုဖး္ငိုဘိုမ၏္ငသ

 ္တါပံန NIP ၏)draC tibeD(္တကဳပျးုံသအး္ငြသးပေြငေ
)liame(္လးမေးီအ ၊စေ္စဖျွမး္နုဖ ိုက္တါပံန ္ကြတအ္နရစေွိရႈမံဳချံုလ

။ါပးာွရ္ငာွရေ ိုကး္ငချးပေ စေ္စဖျ့္ငဆ္စတွမ

းာ်မ္က်ခ္နႊညး္မလ ်ခးံုသအ႕ြတေ္ကလ ာရ္ငိုဆးကၾေြငေ

းာ်မာရအး္ငာကၾေအ ာသေ္ပအိုလ ္နရးာထွိရိသ ္ငြတာရဳပျးံုသအ )draC tibeD(္တကဳပျးုံသအး္ငြသးပေြငေ

 tibeD(္တကဳပျးုံသအး္ငြသးပေြငေ
းာ်မ္က်ခအံခချေအ ာရ္ငုိဆ)draC



ေငြေပးသြင္းအသုံးျပဳကတ ္(Debit Card) ဆိငု္ရာ
အရင္းအျမစ္မ်ား 
ေငြေပးသြင္းအသံုးျပဳကတ္(Debit Card)မ်ားအေၾကာင္း ပုိမုိ သိရိွလုိပါက 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာလက္ေတြ႕အသုံးခ်ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဝက္ဆိုဒ္တြင္ 
ေလ့လာၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 
practicalmoneyskills.com/debit

မိမိ၏အတိုင္းအတာကို သိရိွထားပါ။ 
ကတ္ခုိးယူခံရျခင္းမ် ိဳး ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ 
ေငြေပးသြင္းအသံုးျပဳကတ္(Debit Card)အမ်ားစုတြင္ ေန႔စဥ ္
သုံးစြႏဲိုင္မည့္ေငြပမာဏႏွင့္ ေငြသားထုတ္ယူမႈမ်ားကုိ 
ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ဘဏ္စာရင္းတြင္ ေငြအလုံအေလာက္ရိွသည့္တုိင္ 
သတ္မွတ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွ ေက်ာ္လြန္ပါက သင္၏ကတ္မွ 
ေငြထုတ္ယူမႈကုိ  ျငင္းဆုိမည္ဆုိသည္ကုိ သတိရပါ။ မိမိ၏ အတိုင္းအတာ 
ကုိ သိရိွျပီး၊ ထုတ္ယူႏိုင္ခြင့္ေငြပမာဏ  တုိးျမွင့္လိုသည့္အခါ (သို႕) ေလ်ာ့ခ် 
လုိသည့္အခါ ေငြေခ်းသူကုိ ဆက္သြယ္ပါ။ သင္၏ ေငြစာရင္းတြင္ရိွေသာ 
ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္၍၀ယ္ယူမႈ၊ ေငြထုတ္ယူမႈ သို႔မဟုတ္ ေငြေပးေခ်မႈ 
မ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါ အပုိေငြပမာဏ ထုတ္ယူမႈအတြက္ အခေၾကးေငြမ်ား 
အပိုေဆာင္းေပးရဖြယ္ရိွသည္။ 

အခ် ိဳ႕ေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအဖြ ဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 
သတ္မွတ္ပမာဏေက်ာ္လြန္ျခင္းအတြက္ ကာကြယ္မႈေပးထားပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ 
ကန္႕သတ္ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ္လည္း သင္၏ ခ်က္လက္မွတ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေငြေပးသြင္းအသံုးျပဳကတ္(Debit Card)ႏွင့္ေငြလြေဲျပာင္းမႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ေငြေပးေခ်၍မရေသာျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ေစမည္မဟုတ္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ေက်ာ္လြန္ေငြထုတ္ယူျခင္းအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခႏွင့္ ဝယ္ယူမႈတိုင္းအတြက္ 
သတ္မွတ္ပမာဏေက်ာ္လြန္ျခင္းအတြက္ ကာကြယ္မႈ (overdraft protection) 
ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္ခမ်ား ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အပိုေဆာင္း စရိတ္မ်ားမွ 

ကင္းေဝးရန္ သင္၏ ေငြစာရင္းလက္က်န္ကို ပုံမွန္ေငြျဖည့္သြင္းထားပါ။

ကတ္မ်ားကုိ ယာယီဆိုင္းငံ့ထားျခင္း
တစ္ခါတစ္ရံ ေငြေပးသြင္းအသံုးျပဳကတ္(Debit Card)ကုိ အေၾကြး၀ယ္ကတ္(Credit 
Card)ကဲ့သုိ႔ ဟုိတယ္ခန္းငွါးရမ္းရန္ ႀကိဳတင္မွာၾကားမႈမ်ားအတြက္ 
အသုံးျပဳသည့္အခါ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းသည္ သင္၏ေငြစာရင္းကုိ 
ယာယီ ဆိုင္းငံ့ထားႏုိင္ပါသည္။ ေငြလြဲေျပာင္းမႈအားလံုး ျပီးဆံုးျပီးမွသာ  ဆိုင္းငံ့မႈမွ 
ျပန္လည္ေျဖေလ်ာ့ေပးသည္။

ထုိေၾကာင့္ လူအမ်ားစုသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ေငြစာရင္းလက္က်န္ အသံုးျပဳခြင့္ရွိမရွိ 
မၾကာခဏစစ္ေဆးေနရမႈမွကင္းေဝးေစရန္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ကိုသာ 
ေရြးခ်ယ္သုံးစြဲတတ္ၾကသည္။

ထကေ္ဆာင္း အကာအကြယမ္်ား 
ေငြေပးသြင္းအသံုးျပဳကတ္(Debit Card) တြင္လည္း 
အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ား(Credit Card)မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ ကာကြယ္မႈမ်ားဆိုင္ရာအလားတူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ားအျပား 
ကို ရရိွႏုငိ္ပါသည္။ 

တာ၀န္ယူရန္ (လုံးဝ) မလုိအပ္ျခင္း
သင္၏ အေၾကြး၀ယ္ကတ္(Credit Card)ကုိ အသုံးျပဳကာ တရားမဝင္ေသာ 
၀ယ္ယူမႈမ်ားအတြက္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ သင့္အေနႏွင့္ တာ၀န္မရွိပါ။ 
သို႕ရာတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းထံသုိ႔ လိမ္လည္မႈကုိ ခ်က္ခ်င္း 
အေၾကာင္းၾကားထားရန္ လုိအပ္သည္။

ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္ လိမ္လည္မႈမ်ား
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လိမ္လည္သည့္အေၾကာင္း 
တိုင္ၾကားထားမႈကို လက္ခံရၿပီးေနာက္ ရုံးဖြင့္ရက္ ၁၀ ရက္အတြင္း 
(လိမ္လည္ခံရမႈမ်ားအတြက္) ျပန္လည္အစားထုိးေပးေလ်ာ္ရန္ 
ျပည္ေထာင္စုဥပေဒက ျပဌာန္းထားပါသည္။

အျငင္းပြားပုိင္ခြင့္
ေငြေပးသြင္းအသံုးျပဳကတ္(Debit Card)ႏွင့္ ၀ယ္ယူရာတြင္ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာ 
ေပၚေပါက္လာပါက သင့္အေနျဖင့္ အျငင္းပြားရန္ အခြင့္အေရးရိွပါသည္။ 
ပံုမွန္အားျဖင့္ ၎မွာ လက္မွတ္ထုိး၀ယ္ယူမႈမ်ားအတြက္သာ သက္ဆုိင္သည္။ 
သို႕ေသာ္ ကတ္ထုတ္ေပးထားသူႏွင့္ ျပန္လည္စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။

ၾကိဳတင္ စီစဥ္ထားပါ
အေၾကြး၀ယ္ကတ္မ်ား(Credit Card)မ်ားကဲ့သို႕ပင္ ေငြေပးသြင္းအသံုးျပဳကတ္(Debit 
Card)မ်ားကိုလည္း ကမၻာတစ္၀န္း သန္းႏွင့္ခ်ီေသာေနရာမ်ားတြင္ 
အသုံးျပဳႏုငိ္ပါ သည္။ သို႕ေသာ္ ခရီးမသြားမီ သင္၏အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအဖြ ဲ႕အစည္းထံ အေၾကာင္းၾကားရန္ သတိရပါ။ ကတ္ကုိ ျပည္နယ္  
ျဖတ္ေက်ာ္အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းလမ္ေၾကာင္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ 
သင္၏ကတ္ကုိ မွတ္သားထားၿပီး အသုံးျပဳခြင့္ ရပ္ဆုိင္းျခင္းတုိ႔ပင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

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.




