
သင့္ကိုယေ္ရး  အခ်က္အလက္မ်ားကိုခိုးယူခံရပါက
မည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္းနည္း။
သင့္ကုိယ္ေရးကုိယ္တာႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ားသည္ 
မဟုတ္မမွန္ေသာ လူမ်ား၏ လက္အတြင္းသုိ႔ က်ေရာက္ သြားသည့္အခါ 
အက်ိဳးဆက္မ်ားမွာ အလြန္ ၾကီးမားဖြယ္ ရိွပါသည္။ သက္ေသခံပစၥည္းႏွင့္ 
ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ ခုိးယူသူမ်ားသည္ သင့္စာရင္းမ်ားမွ 
ေငြေၾကးမ်ားကုိ ခုိးယူႏုိင္ျပီး၊ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ စာ ရင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ 
ေခ်းေငြမ်ား ေလွ်ာက္ထားရယူႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔အတြက္ သင့္ေၾကြးျမီ 
ရလာဒ္မ်ားအေပၚ ကာလရွည္ၾကာ ထိခုိက္မႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္ ျဖစ္ရာ 
သင့္ကုိယ္ေရး အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရန္ 
အေရးၾကီးပါသည္။

ေၾကြးျမီအသင္းအဖြဲ႕မ်ား
အကယ္၍ သင့္ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ခုိးယူ ခံရပါ က 
ယခုလမ္းညႊန္ေနာက္ေက်ာတြင္ ပါရိွေသာ ေၾကြးျမီ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုစီ၏ 
အလြဲသုံးမႈ တုိင္ၾကားေရး ဌာနမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္ စာရင္းတြင္ အလြဲသုံးမႈ 
သတိေပးခ်က္ ထည့္သြင္းထားပါ။ သုိ႔မွသာ သင့္ေၾကြးျမီ ရလာဒ္မ်ားကုိ ထိခုိက္မႈ 
ရိွေစမည္ မဟုတ္ပါ။ သူခုိးမ်ား အေနျဖင့္ အေၾကြး၀ယ္ကတ္သစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေခ်းေငြ မ်ား ရယူျခင္းမျပဳႏုိင္ရန္၊ သင့္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရိွပဲႏွင့္ 
ေငြေခ်းသူ မ်ားက သင့္ ေၾကြးျမီ စာရင္းမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ထားရန္ ႏွင့္ 
လုံျခဳံေရးအရ စာရင္းကုိ ပိတ္ေပးထားရန္တုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိနုိင္ပါ သည္။ 

ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း
ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္ ခုိးယူခံရမႈကုိ ေဒသဆုိင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံသုိ႔ သတင္းပုိ႔ 
တုိင္ၾကားပါ။ သင္ေနထုိင္သည့္နယ္ေျမ ျပင္ပတြင္ ရာဇ၀တ္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက 
အဆုိပါနယ္ေျမတြင္ ဥပေဒအရ အေရးယူ ေပးရန္ တုိင္ ၾကားနုိင္ပါသည္။ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ သင့္ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ခုိးယူခံရေၾကာင္း 
တုိင္ၾကားမႈကုိ မွတ္တမ္းတင္ ထားမည္ ျဖစ္ျပီး၊ သင့္ကုိ ေပးမည့္ တုိင္ၾကားစာ 
မိတၱဴျဖင့္ ေၾကြးျမီ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားထံ သတင္းေပး ပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္ (FTC)
ျပည္ေထာင္စု ကုန္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ကုိယ္ေရး အခ်က္ အလက္ 
ခုိးယူခံရမႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေသာ္ လည္း သင္၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားထံ မွ်ေ၀ေပးႏုိင္ပါသည္။

ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေၾကြးျမီကတ္ ထုတ္ေပးသူမ်ား
ခုိးယူခံရမႈကုိ သင္၏ ေၾကြးျမီကတ္ ထုတ္ေ၀သူမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ားထံ သတင္းပုိ႔ကာ 
စာရင္းအမွတ္ အသစ္မ်ားႏွင့္ အစားထုိးကတ္မ်ား ေတာင္းယူႏုိင္ပါသည္။ သင့္ 
ခ်က္လက္မ်ား ခုိးယူခံရပါက အဆုိပါ ခ်က္လက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ေငြထုတ္ေပးျခင္း 
မျပဳရန္ ဘဏ္အား တားျမစ္ ထားႏုိင္ပါသည္။

သင့္ကိုယ္ကို ကာကြယေ္ပးရန္ နညး္လမ္း ၅ ရပ ္
ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ခုိးယူခံရမႈ သုိ႔မဟုတ္ ကတ္ အလြသဲုံးမႈ 
အႏၱရာယ္မ ွေလ်ာ့ခ်ႏုငိ္ရန္ သင္လုပ္ေဆာင္ေသာ ရုိးရွင္းသည့္ အဆင့္မ်ား 
ရိွပါသည္။

၁။ အင္တာနက္ကုိ ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာ အသုံးျပဳပါ။
သင့္ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းယူေသာ အီးေမးလ္မ်ားကုိ ဖ်က္ပစ္ပါ၊ 
ဗုိင္းရပ္စ္ တုိက္ဖ်က္ေပးေသာ ခုိးယူမႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ ေပးေသာ နည္းပညာမ်ားကုိ 
အခ်နိ္မွန္ ထည့္သြင္းထားပါ။  လုံျခဳမံႈရိွ ေသာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား 
တစ္ဆင့္မွသာ ေစ်း၀ယ္ယူျခင္းျပဳလုပ္ပါ။ (လိပ္စာ ေဖာ္ျပထားသည့္ အကန္႔ရိွ https 
နံေဘးတြင္ ေသာ့ ပုံစံ ရိွမရိွကုိ စစ္ေဆးပါ။) အေၾကြး၀ယ္ကတ္ နံပါတ္မ်ား၊ လူမႈ 
ဖူလုံေရး နံပါတ္မ်ားႏွင့္ အျခား ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ကုိ 
မည္သည့္ အခါတြင္မွ အီးေမးလ္ျဖင့္ ေပးပုိ႔ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

၂။ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ ေငြေၾကး မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ပါ။
မလုိအပ္ေတာ့ေသာ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ စာရင္းမ်ား၊ ATM ႏွင့္ ၾကိဳတင္ ေငြေပးကတ္ 
ေဘာက္ခ်ာမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရိွေသာ အျခား စာရြက္ 
စာတမ္းမ်ားကုိ စုတ္ျဖဲပစ္လုိက္ပါ။

၃။ သင္၏ လူမႈဖူလုံေရး နံပါတ္ကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားပါ။
သူခုုိးမ်ားအေနျဖင့္ သင္၏ အေၾကြး၀ယ္ကတ္စာရင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ 
တရားမ၀င္စာရင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္အတြက္ လူမႈဖူလုံေရး နံပါတ္မ်ားကုိ 
ရွာေဖြတတ္ၾကပါသည္။ သင့္ကတ္အား မည္သည့္အခါတြင္မွ သယ္ 
ေဆာင္မသြားပါႏွင့္ သင့္နံပါတ္ကုိ အလြတ္ က်က္မွတ္ထားျပီး၊ ကတ္ ကုိ 
လုံျခဳံသည့္ေနရာတြင္ သိမ္းဆည္းထားပါ။

၄။ သင့္အေၾကြး၀ယ္ကတ္ စာရင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးပါ။
သံသယျဖစ္ဖြယ္ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ သင့္အေၾကြး၀ယ္ကတ္ စာရင္းမ်ားကုိ 
မွန္မွန္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈပါ။ သင့္စာရင္းမ်ားကုိ အင္တာ နက္ စာမ်က္ႏွာ www.
annualcreditreport.com တြင္ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးျမီ အသင္းအဖြဲ႕ သုံးခုကုိ 
ဆက္သြယ္ကာ မိတၱဴ တစ္ေစာင္ ေတာင္းယူႏုိင္ပါသည္။

၅။ ေငြလိမ္လည္မႈမ်ားကုိ သတိထားပါ။
သင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ သုိ႔ မဟုတ္ 
အီးေမးလ္မွ တစ္ဆင့္ တစ္စုံ တစ္ေယာက္က သင့္ဘဏ္၊ အေၾကြး၀ယ္ကတ္ 
ကုမၸဏီ၊ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပရဟိတိအဖြဲ႕ သုိ႕မဟုတ္ အျခား 
အဖြ ဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳ  ေတာင္းခံျခင္းကုိ မည္သည့္ အခါမွ ေပးအပ္ျခင္း 
မျပဳပါႏွင့္။ ေတာင္းခံမႈသည္ တရား၀င္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါက ကုမၸဏီကုိ တုိက္ရုိက္ 
ဆက္သြယ္ကာ ၎တုိ႔ထံမွ ေတာင္းဆုိမႈ ဟုတ္မဟုတ္ အတည္ျပဳ ခ်က္ရယူပါ။

ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လက္ေတြ႕အသုံးခ် လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

သင့္ ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခုိးယူျခင္းမွ ကာကြယ္ပုံ

သက္ေသခံပစၥည္း /ကုိယ္ေရး 
အခ်က္အလက္မ်ား ခုိးယူခံရျခင္း 



Federal Trade Commission ၏ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ ခုိးယူခံရမႈ 
တုိင္ၾကားရန္ ဖုန္း - 
၁-၈၇၇-IDTHEFT (၁-၈၇၇-၄၃၈-၄၃၃၈)

Credit Bureaus
Equifax
တုိင္ၾကားရန္ အမွတ္ : ၁-၈၀၀-၆၈၅- ၁၁၁၁ 
အလြဲသုံးမႈ တုိင္ၾကားရန္ ဖုံးနံပါတ္: ၁-၈၈၈-၇၆၆-၀၀၀၈ 
equifax.com

Experian
တုိင္ၾကားရန္ အမွတ္: ၁-၈၈၈-၃၉၇-၃၇၄၂  
အလြဲသုံးမႈ တုိင္ၾကားရန္ ဖုံးနံပါတ္: ၁-၈၈၈-၃၉၇-၃၇၄၂ 
experian.com

TransUnion
တုိင္ၾကားရန္ အမွတ္: ၁-၈၇၇-၃၂၂-၈၂၂၈ 
အလြဲသုံးမႈ တုိင္ၾကားရန္ ဖုံးနံပါတ္: ၁-၈၀၀-၆၈၀-၇၂၈၉ 
tuc.com

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလတ္ခိုးယူခံရမႈဆိုင္ရာ
အရင္းအျမစ္မ်ား 
အကယ္၍ သင့္ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ခုိးယူခံရပါက ပထမဦး 
ဆုံး အေနျဖင့္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အဓိက ေၾကြးျမီ အဖြဲ႕ 
အစည္းသုံးခု၏ အလြသဲုံးမႈတုိင္ၾကားေရး ဌာနမ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 
သင့္စာရင္းတြင္ အလြသဲုံးခံရမႈ သတိေပးခ်က္ မွတ္တမ္းေရးသြင္းထား    
ရနေ္တာင္းဆုိပါ။

ူ 

ကိုယ္ေရးကိုယတ္ာ အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူမႈႏွင့္ အလဲြသံုးစားမႈမ်ားအတြက္ ကေလးငယ္မ်ားသည ္အႏၱရာယ္ ပိုမိုရိွပါသည္။ 
ကိုယ္ေရးအခ်က္အလတ္ရယူသူမ်ားသည္ တရားမ၀င္ အလုပ္ရရိွရန္၊ အေၾကြးစာရင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္၊ အိမ္ျခံေျမမ်ားႏွင့္ 
ကား၀ယ္ယူေရး ေခ်းေငြမ်ား ရယူရန္ လူမႈဖူလံုေရးနံပတ္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလတ္မ်ားနည္းတ ူ
ကေလးငယ္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလတ္မ်ားကို အလားတူ သတိထားထိန္းသိမ္းျပီး၊ ခုိးယူခံရပါက 
အလားတူနည္းလမ္းအမ်ားအတိုင္း တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

ခရီးသြားမ်ားအတြက ္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
သင့္အေနျဖင့္ အေပ်ာ္ခရီး သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ကိစၥအတြက္ ခရီးသြားပါ က 
သူခုိးမ်ားအေနျဖင့္ အခြင့္အေရး မယူႏုငိ္ေစရန္ သတိရိွပါ။

ေငြလက္ခံ ျဖတ္ပုိင္းမ်ား - အေၾကြး၀ယ္ကတ္ ေငြလက္ခံ ျဖတ္ပုိင္းမ်ား 
ကုိ စားေသာက္ဆုိင္ စားပြဲမ်ားေပၚတြင္ မထားခဲ့ပါႏွင့္။ လက္မွတ္ထုိး ကာ 
၀န္ေဆာင္မႈေပးသူထံတြင္ တုိက္ရုိက္ေပးအပ္ပါ။ ေငြလက္ခံ ျဖတ္ပုိင္း မိတၱဴကုိ 
သိမ္းဆည္းထားပါ။

ပုိက္ဆံအိတ္မ်ား - သင့္အိတ္ကပ္ သုိ႔မဟုတ္ လြယ္အိတ္မ်ားတြင္ ပုိက္ဆံအိတ္ကုိ 
သယ္ေဆာင္သြားမည့္ အစား ခရီးသြားအိတ္ငယ္ တစ္အိတ္ျဖင့္ ထည့္သြင္းကာ 
သင့္အ၀တ္အစားမ်ား ေအာက္တြင္ ထားရိွျခင္းျဖင့္ အျခားသူမ်ားကုိ 
မျမင္ေတြ႕ေစပါႏွင့္။

ခ်က္လက္မွတ္မ်ား - သင့္ခ်က္လက္မွတ္စာအုပ္ကုိ အိမ္တြင္ ေသာ့ခတ္ထားေသာ 
အံဆြဲ သုိ႔မဟုတ္ မီးခံေသတၱာတြင္ ေဘးကင္းစြာ သိမ္းဆည္းထားပါ။

ဖုန္းမ်ား - သင္၏ စမတ္ဖုန္းမ်ားကုိ ရႈပ္ေထြးေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ဂဏန္းမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ သေကၤတမ်ားျဖင့္ အျမဲတစ္ေစ ကာကြယ္ ထားပါ။ ဘလူးတုပ္မ်ားကုိ 
လုံျခဳံေရးအတြက္ ပိတ္ထားပါ။ အခမဲ့ အင္တာနက္လုိင္းအမ်ားစုသည္ လုံျခဳံမႈ 
မရိွသည္ကုိ သတိျပဳပါ။

စာ - သင္ခရီးသြားသည့္အခါ ပုိ႔စာမ်ားကုိ ေစာင့္ဆုိင္းထားေစျပီး၊ သင္ ခရီးမွ 
ျပန္ေရာက္သည့္အခ်ိန္မွသာ ေပးပုိ႔ေပးရန္ အေၾကာင္းၾကား ထားႏုိင္ပါသည္။

ဟုိတယ္မ်ား - ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ သက္ေသခံ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရိွေသာ 
အရာမ်ားပါရိွသည့္ အျခား စာရြက္ စာတမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ 
လပ္ေတာ့မ်ားအပါအ၀င္ အဖုိးတန္ပစၥည္း မ်ားကုိ အခန္းထဲ သုိ႔မဟုတ္ ဟုိတယ္ 
အာမခံ ေသတၱာမ်ားတြင္ ေသာ့ ခတ္သိမ္းဆည္းပါ။

ေလယာဥ္မ်ား - သင့္လူမႈဖူလုံေရး နံပါတ္မ်ား၊ ကတ္ သုိ႔မဟုတ္ စာရင္းနံပါတ္မ်ားကုိ 
အပ္ႏွမံည့္ ခရီးေဆာင္အိတ္အတြင္း ထည့္သြင္းမထားပါႏွင့္။ အဆုိပါပစၥည္းမ်ား 
ကိုမိမိႏွင့္အတူ သယ္ေဆာင္သြားမည့္ အိတ္အတြင္းထည့္သြင္းထားပါ။

ရဲတပ္ဖြဲ႕သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကုိ ေၾကြးျမီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ 
ေပးပုိ႔သည့္အခါ လုံျခဳံသည့္ အီးေမးလ္ကုိ အသုံးျပဳျပီး၊ စာရရိွေၾကာင္း 
အေၾကာင္း ျပန္ၾကား စာကုိ ေတာင္းယူပါ။

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.




