
 

 

အမြန်ထတုဝ်ေရန်- 

၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ မတ်လ ၂၆ ရက်၊ ကကြာသပတတေးတ ေ့ 

အဝရေးဝ ေါ် သ ေုးစ ွဲသသူတဝိ ေးချက ်

ဝင ဝ ေးဝချရန်လြ်ိလညဝ်တောငေ်းခ ြှုြျောေးနငှ  ်တသ်ကဝ်သော ဖကဒ်ရယလ်ှု ှုံ့ဝ ောခ်ျက ်

မီခ ီဂ တ် ှ ှေ့တ ခ ျုပ် Dana Nessel သည ်တငွေတပေးတခ ရ လ်မ်ိလညတ်တြာငေ်းခမံှုမ ြာေးနငှေ့ပ်တသ်ကတ်သြာ 

ဖကဒ်ရယလ်ှုံှေ့တ ြာ်ခ က ်တွေင ်၎ငေ်းတို ေ့၏ ကိယုတ်ရေးကိယုတ်ြာအခ ကအ်လကမ် ြာေးကိ ု

အက ပ်ကိငုတ်တြာငေ်းခရံ ရ်ညရ်ွေ ယထ်ြာေးတသြာ  ိေုးရွေ ြာေးသညေ့် 

လပ်ုရပ်မ ြာေးအတွေက ်သတကိကေီးကကေီးထြာေးကကရ  ်မီခ ီဂ  ်ယသ်ြာေးမ ြာေးကိတုိကုတ်ွေ ေ်းတသြာ အတရေးတပေါ် သံေုးစွေွဲသ ူ

သတတိပေးခ ကက်ိ ုထတုပ်ပ ခ်ွဲေ့ပါသည။် 

လမိ်လညသ်မူ ြာေးသည ်ကိယုတ်ရေးအခ ကအ်လကမ် ြာေးခိေုးယရူ အ်တွေက ်COVID-19 ကိတုံု ေ့ပပ ရ်  ်ဖကဒ်ရယ ်စီေးပွေြာေးတရေး 

 ိငုရ်ြာတလ ြာေ့တပါ ေ့မှုတစ်စိတတ်စ်ပုိငေ်းအပဖစ် ဖကဒ်ရယအ်စုိေးရအတ ပဖငေ့ ် နိငုင်အံနှံ ေ့မှ လသူ ေ်းတပါငေ်းမ ြာေးစွေြာထ ံ

တစ်ကကမိ်တညေ်းတသြာ တငွေတပေးတခ မှုမ ြာေး တပေးပုိ ေ့တပေးမညဟ်တူသြာသတငေ်းကိ ုအသံေုးပပျုတ ကကပါသည။် 

တထြာကပံ်ေ့တငွေတပေးတခ မှုပဖစ်သညေ့ ်$1200 ကိ ုခ ကပ်ခငေ်းလကခ်ရံယရူ အ်တွေက ်PayPal၊ ဘဏအ်တကြာငေ့ ်သို ေ့မဟတု ်

အပခြာေးတသြာ တငွေတကကေး ိငုရ်ြာအခ ကအ်လကမ် ြာေးကိတုပပြာပပတပေးရ  ်တရြာေးဝငတ်တြာငေ်း ိသုညေ့ပုံ်စံပဖစ်တအြာင် လပ်ုထြာေး 

တသြာ ဝဘ ်ိဒုမှ် အေီးတမေးလမ် ြာေးကိ ုလကခ်ရံ ှိတ တကကြာငေ်း တဒသခမံ ြာေး၏ သတငေ်းပုိ ေ့မှုမ ြာေးကိ ုမီခ ီဂ တ် ှ ှေ့တ ခ ျုပ်ဌြာ မှ 

လကခ်ရံ ှိပပီေးပဖစ်ပါသည။် 

သငေ့က်ိတုငွေတပေးတခ မညေ့အ်စုိေးရထမှံပဖစ်တကကြာငေ်း တပပြာ ိလုြာသညေ့တ်စ်စုံတစ်ဦေးထမှံ စြာ၊ အေီးတမေးလ ်သို ေ့မဟတု ်ဖု ေ်းတခေါ် ိမုှု 

ကိ ုလကခ်ရံ ှိပါက—၎ငေ်းကိ ုြယ ကုကညလ်ိကု ်ါနငှ ။် ထိကုွဲေ့သို ေ့ ခိေုးယရူ ပ်ဖစ်တသြာ တသွေေးတ ြာငလ်မိ်လညမ်ှုအတမု ြာေးသည ်

သင၏် ဘဏအ်တကြာင်ေ့အခ ကအ်လကမ် ြာေးကိ ုတမေးပမ ေ်းတတြာငေ်း ိမုညပ်ဖစ်ကြာ သင၏်ဘဏအ်တကြာင်ေ့တွေငေ်းသို ေ့ 

အတမရိက တ်ဒေါ်လြာ ၁၀၀၀ သို ေ့မဟတု ်၎ငေ်းထကပုိ်တသြာပမြာဏကိ ုတိကုရုိ်ကထ်ညေ့တ်ပေးမညဟ် ုအတလေးအ က ်

တပပြာကကြာေးပါလမ်ိေ့မည။် 

သတရိှိရိှဝန ါ- ြညသ်ည အ်ဝမခအဝနတ ငြ် ိ ုစော၊ အ ေးဝြေးလ၊် သို  ြဟတု ်ဖုန်ေးြှတစ ်င  ်သင၏်  

ကိယုဝ်ရေးအချက ်အလကြ်ျောေးကိ ုြဝ ေးလိကု ်ါနငှ ။် 



 

 

 

လြ်ိလညြ်ှုမဖစဝ်ကကောငေ်း ြညက်ွဲ သို  သရိှိနိငု ်ါြညလ်ွဲ။ 

ဝအောကဝ်ဖော်မ  ါလကခဏောြျောေးကိ ုသတမိ ြုဝ ေး ါ- 

ဝင ဝ ေးဝချြှုအတ က ်ဝတောငေ်း ိြုှုတစစ် ုတစရ်ော။  တထြာကပံ်ေ့တငွေတပေးတခ မှုကိလုကခ်ရံယရူ အ်တွေက ်စရ တ်ငွေ 

တပေးတခ  မှုအပပင ်က ုက် စရိတ၊် သို ေ့မဟတု ်က သငေ့တ်ငွေတစ်စုံတစ်ရြာ တပေးတ ြာငရ် မ်လိပုါ။ “ဝ တ် ြာငခ်” အပါအဝင ်

တငွေတကကေးတစ်စုံတစ်ရြာကိ ုတပေးရ  ်အတွေက ်သငေ့က်ိတုတြာငေ်း ိမုညမ်ဟတုပ်ါ။ တငွေတကကေးတစ်စံုတစ်ရြာတတြာငေ်းခတံသြာ 

ဖကဒ်ရယ၊် ပပည ်ယ၊် သို ေ့မဟတု ်တဒသခ ံအစုိေးရမှပဖစ်သညဟ် ုတပပြာကကြာေးလြာသညေ့တ်စ်စံုတစ်ဦေးမှြာ 

လမိ်လညသ်ပူဖစ်ပါသည။် မညသ်ညေ့ ်ညေ်းလမ်ေးနငှေ့မ် ိ ုတငွေတပေး တခ ရ တ်ပပြာကကြာေးလြာတသြာ  ကသ်ွေယမ်ှုတစ်စုံတစ်ရြာကိ ု

အတကကြာငေ်းမပပ ပ်ါနငှေ့။် ြှတထ်ောေးဝ ေး ါ- တထြာကပံ်ေ့တငွေတပေးတခ မှုကိ ုလကခ်ရံယရူ အ်တွေက ်တငွေတပေးတခ ရ  ်

တတြာငေ်း ိသုမူ ြာေးသည ်လမိလ်ညသ်မူ ြာေးပဖစသ်ည။် ၎ငေ်းတို ေ့ကိမုယံလုိကုပ်ါနငှေ့။် 

ကိယုဝ်ရေးကိယုတ်ော သို  ြဟတု ်ဝင ဝကကေး ိငုရ်ောအချကအ်လကြ်ျောေးကိ ုဝတောငေ်း ိြုှုတစစ် ုတစရ်ော။ အစိေုးရသည ်ရံပုံတငွေ 

တပေးရ အ်တွေက ်သင၏်လမူှုဖူလံတုရေး ပံါတ်၊ ဘဏအ်တကြာငေ့၊် သို ေ့မဟတု ်ခရကဒ်စ်ကဒ ်ပံါတတ်ို ေ့ကိ ုအတညပ်ပျုစစ်တ ေးရ  ်

သို ေ့မဟတု ်တမေးပမ ေ်းရ  ်သင်ေ့ထ ံဖု ေ်းတခေါ် ိ ုသို ေ့မဟတု ်စြာပုိ ေ့မညမ်ဟတုပ်ါ။ ဖကဒ်ရယအ်စုိေးရဟထုငရ်တသြာ အေီးတမေးလ၊် စြာ၊ 

သို ေ့မဟတု ်ဝကဘ်စ်ြာမ ကန်ြှာတွေင ်သင၏် ကိယုတ်ရေးကိယုတ်ြာ သို ေ့မဟတု ်တငွေတကကေး ိငုရ်ြာအခ ကအ်လကမ် ြာေးကိ ု

ထညေ့သ်ွေငေ်း ပခငေ်းမပပျုပါနငှေ့။် လမ်ိလညသ်မူ ြာေးသညသ်ြာ  ရံပုံတငွေတပေးတသြာ တထြာကပံ်ေ့တငွေတပေးတခ မှုကိလုကခ်ရံယရူ အ်တွေက ်

သင၏် ကိယုတ်ရေးအခ ကအ်လကမ် ြာေး – လမူှုဖူလံတုရေး ပံါတမ် ြာေး၊ ဘဏအ်တကြာငေ့ ်ပံါတမ် ြာေး၊ ဒကဘ်စ်ကဒမ် ြာေးနငှေ့ ်

ခရကဒ်စ်ကဒ ်မ ြာေး၊ သို ေ့မဟတု ်PINs – ကိ ုတတြာငေ်း ိပုါလမိေ့်မည။် 

ဝထောက ်  ဝင ဝ ေးဝချြှုကိဝုလ ောကထ်ောေးရောတ င ်သင က်ိကုညူ ဝ ေးရန်ကြ်ေးလြ်ှေးြှုြျောေး။ တထြာကပံ်ေ့တငွေတပေးတခ မှုကိ ု

လကခ်ရံ ှိရ  ်တလ ြာကထ်ြာေးပခငေ်းလပ်ုင ေ်းစဉ် ိသုညမှ်ြာ လံေုးဝမ ှိပါ။ ဘဏမှ်တိကုရုိ်က ်တငွေထညေ့တ်ပေးပခငေ်း သို ေ့မဟတု ်

သင၏်အမိ်ထ ံတငွေတပေးတခ မှုစြာရွေ ကက်ိပုို ေ့တပေးပခငေ်းမ ိျုေးပဖငေ့ ်အလိအုတလ ြာကတ်ငွေတပေးတခ မညပ်ဖစ်ပါသည။် ဤတငွေသြာေးကိ ု

တလ ြာကထ်ြာေးရ  ်အတွေက ်သငေ့က်ိကုညူတီပေးနိငုသ်ညဟ်တုပပြာကကြာေးတသြာ မညသ်မူ ိမှုြာ လမ်ိလညသ်ပူဖစ်ပါသည။်  

ဝထောက ်  ဝင ဝ ေးဝချြှုနငှ  ်ကစ် ်ဝနသည  ်ခ င မ် ြုဝကကောငေ်းကြ်ေးလြ်ှေးချကတ်စစ် ုတစရ်ော။ မတကြာငေ်းမှုလပ်ုသမူ ြာေး သည ်

ရံပုံတငွေကိလုကခ်ရံယရူ  ်အတထြာကအ်ထြာေးစစ်တ ေးအတညပ်ပျုပခငေ်း သို ေ့မဟတု ်ခွေငေ့ပ်ပျုပခငေ်းမှတစ် ငေ့ ်မမှ က် သ်ညေ့ ်

တထြာကပံ်ေ့တငွေတပေးတခ မှုကိလုကခ်ရံယရူ အ်တွေက ်အပပ အ်လ ှအ်တ ပဖငေ့ ်ကိယုတ်ရေးကိယုတ်ြာ သို ေ့မဟတု ်တငွေတကကေး 

 ိငုရ်ြာအခ ကအ်လကမ် ြာေးကိ ုတတြာငေ်း ိထုြာေးသညေ့်မကတ် ေ့ခမ် ြာေးကိ ုခ  ထ်ြာေးနိငုပ်ါသည။် မတညူတီသြာအပခြာေးပုံစံမ ြာေးမှြာ၊ 

လမိ်လညသ်မူ ြာေးသည ်သတမ်ှတထ်ြာေးတသြာ တထြာကပံ်ေ့တငွေတပေးတခ မှုပမြာဏထကတ်က ြာလ်ွေ သ်ညေ့ ်တငွေတပေးတခ မှုကိ ု 



တပေးမညဟ်ကုတတိပေးကြာ အပပ အ်လ ှအ်တ ပဖငေ့ ်တငွေတပေးတခ မှုအ ညေ်းငယ ်သို ေ့မဟတု ်ကိယုတ်ရေးအခ ကအ်လကက်ိ ု

တတြာငေ်း ိ ုပခငေ်းပဖစ်ပါသည။်  ခွေငေ့ပ်ပျုတငွေ ိငုရ်ြာကစိစရပ်မ ိျုေး မ ှိပါ။ 

အစုိေးရထမှံပဖစ်သညဟ်တုပပြာ ိလုြာသတူစ်ဦေးဦေးမှ တပေးပုိ ေ့လြာသညေ့ ်ဖုိငြ်ျောေး သို  ြဟတု ်လင် ခ်ြျောေးကိ ုလ ေုးေ ြဖ င် ြိရန် 

လညေ်း တသခ ြာပါတစ။ မကတ် ေ့ခ ်ကိ ုအတကကြာငေ်းမပပ ဘ်ွဲ ခ ကပ်ခငေ်းဖ ကပ်စ်ပါ။ 

ဖကဒ်ရယ ်ဝထောက ်  ဝင ဝ ေးဝချြှုအ ါအေင ်သ ေးမခောေးဝင ထတုဝ် ေးြှု ိငုရ်ော အဝသေးစတိအ်ချကြ်ျောေးနငှ  ်စ ်လျဉေးသည  ်

 ုိြုိတကိျဝသော အချိန်နငှ တ်စဝ်မ ေးည သတငေ်းအချကအ်လကြ်ျောေးရရိှရန် IRS ေဘ ်ိကုထ် တ ငသ်ော ကကည ရ်ှုဝ ေး ါ။ 


