Burmese Version

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား

ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမႈ
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္မႈ ကုန္က်စရိတ္သည္ အလြန္ပင္ ျမင့္မားႏိုင္ေပသည္။ သင့္ေငြေၾကးအား သင္ ဂရုတစိုက္ ကိုင္တြယ္ဖို႔ လိုအပ္ေပမည္၊ သို႔မွသာ သင္
တတ္စြမ္းႏိုင္သည့္ပမာဏထက္ ပိုမို သံုးစြဲမိျခင္း မရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အေမရီကန္ႏိုင္ငံသား အမ်ားစုသည္ ၎တို႔၏ ေငြအား ဘဏ္တစ္ခုအတြင္း သိမ္းဆည္ထားသည္၊
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယူအက္စ္ အစိုးရထံမွ အာမခံခ်က္ကို ရရွိရန္ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အကယ္၍ ဘဏ္မွ ေငြေၾကး ေပ်ာက္ဆံုးသြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္
အခိုးခံရလွ်င္ ယူအက္စ္ အစိုးရမွ ျပန္လည္ အစားထိုးေပးမည္ ျဖစ္သည္။ သင့္အေနႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ပံုစံ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေၾကြး၀ယ္ခြင့္၊ လက္ငင္း၀ယ္ခြင့္၊
ေငြေၾကးဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္ အခြန္မ်ား ေပးေခ်ျခင္း အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သင္ယူေလ့လာထားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္း
ဘဏ္မ်ားသည္ သင့္ေငြေၾကးအား ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ အေကာင့္မ်ား အပါအ၀င္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကမ္းလွမ္းေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ စာရင္းရွင္အပ္ေငြ
အေကာင့္ သည္ ခ်က္ခ္လက္မွတ္၊ လက္ငင္း၀ယ္ခြင့္ကဒ္တို႔အား အသံုးျပဳျပီး သို႔မွမဟုတ္ အီလက္ထေရာနစ္ပံုစံ ေဘလ္ ေပးေခ်မႈစနစ္မွတစ္ဆင့္ သင္၏
အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ေပးေခ်ရန္ သင့္အား ခြင့္ျပဳသည္။ အေမရီကန္ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုသည္ ဤသည္မွာ ေငြသားအား ကိုင္ေဆာင္ထားသည္ ထက္ဆိုင္လွ်င္
ပိုမိုလံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈရွိျပီး သက္ေတာင့္သက္သာအဆင္ေျပသည္ဟု ယူဆၾကသည္၊ သို႔ေသာ္ သင့္အေကာင့္အတြင္း ရွိသည့္ပမဏထက္ပိုျပီး ေငြေၾကး ပိုမို သံုးစြဲျခင္း
မျပဳသင့္ေပ။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ပါက သင္သည္ အခေၾကးတစ္ခုကို ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
စုေငြဘဏ္ အေကာင့္ သည္ ေရရွည္ပန္းတိုင္တစ္ခုအတြက္ သင္၏ ေငြေၾကးအား သပ္သပ္ ဖယ္ခ်န္စုေဆာင္းထားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို သင့္ေငြအား သင္ ထုတ္ယူႏိုင္ဆဲျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ထုတ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ငွာ သင့္အေနႏွင့္ ဘဏ္သို႔ သြားေရာက္ရမည္ သို႔မဟုတ္
ေအတီအမ္စက္ (အလိုအေလ်ာက္ ေငြထုတ္စက္) တစ္ခုတြင္ လက္ငင္း၀ယ္ခြင့္ကဒ္အား အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအေကာင့္မ်ားတြင္ ၎အတြင္း၌ ေငြေၾကး
ပမာဏမည္မွ်အား ပံုေသ ခ်န္ထားရစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ၾကိမ္ရည္မည္မွ်အတြင္း သင္ ေငြေၾကးပမာဏမည္မွ်အား ထုတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း အစရွိသျဖင့္
သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားလည္း ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ေပသည္။

အေၾကြး၀ယ္ခြင့္ ႏွင့္ လက္ငင္း၀ယ္ခြင့္
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေငြေၾကး ေခ်းငွားႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေပသည္။ အဆင္အေျပဆံုးနည္းလမ္းမွာမူ အေၾကြး၀ယ္ခြင့္ကဒ္တစ္ကဒ္အား အသံုးျပဳသည့္
နည္းလမ္းျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ အေၾကြး၀ယ္ခြင့္ကဒ္ တစ္ကဒ္အား အသံုးျပဳျပီး သင္ ပမာဏမည္မွ်အား ေခ်းငွားႏိုင္ေၾကာင္း အနိမ့္ဆံုး ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခု ရွိႏိုင္ျပီး၊ ထို႔ျပင္
အတိုး ေပးစရာမလိုအပ္ဘဲ ၎အား ျပန္လည္ေပးေခ်ရန္ အခ်ိန္ကာလတိုတစ္ခုအား သင္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ကားသစ္ တစ္စီး ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ကဲ့သို႔ေသာ အၾကီးစား
ေခ်းေငြမ်ားအတြက္မူ အေမရီကန္ႏိုင္ငံသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဘဏ္တစ္ခုထံမွ တိုက္ရိုက္ ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။

ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ေငြေၾကး ေခ်းငွားသည့္အခါတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အေရးၾကီးေသာ
အခ်က္မ်ား ရွိေပသည္။ အကယ္၍ သင္ ေခ်းငွားေသာ ေငြေၾကးပမာဏမွာ
နည္းပါးျပီး သင့္ေခ်းေငြအား လွ်င္ျမန္စြာ ျပန္ေပးဆပ္ႏိုင္သည္ဆိုလွ်င္ သင္သည္
ေကာင္းမြန္ေသာ အေၾကြးသမိုင္းတစ္ခုအား တည္ေဆာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ အလြယ္ကူဆံုးေသာ နည္းလမ္းမွာ အေၾကြး၀ယ္ခြင့္ကဒ္
တစ္ကဒ္အား အသံုးျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေခ်းငွားေပးသူမ်ားသည္ သင္မွ
အေၾကြး ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏိုင္ေျခ
ရွိ၊မရွိအား
အကဲျဖတ္သံုးသပ္ရန္အတြက္ငွာ
အေၾကြးသမိုင္းအား အသံုးျပဳ၍
အကဲျဖတ္ၾကသည္။ အကယ္၍
သင္၏ အေၾကြးသမိုင္းသည္
ေကာင္းမြန္လွ်င္ ကားကဲ့သို႔ေသာ
တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ သင္
ေခ်းေငြတစ္ခုအား အလြယ္တကူ
ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အတိုး ဆိုသည္မွာ မည္ကဲ့သို႔နည္း။
အတိုးဆိုသည္မွာ ေခ်းငွားထားေသာ ေငြေၾကး ပမာဏ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခု ျဖစ္ျပီး၊
ေခ်းငွားေပးသူ၏ ေငြေၾကးအား အသံုးျပဳသည့္အတြက္ ၎ထံသို႔ ေပးေခ်ရမည့္
ပမာဏတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ အတိုးႏႈန္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေပသည္။
(အေၾကြး၀ယ္ခြင့္ကဒ္အား အသံုးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘဏ္တစ္ခုထံမွ ေခ်းေငြ
ထုတ္ယူျခင္းျဖင့္) သင္ ေငြေၾကး ေခ်းငွားသည့္အခါတြင္ သင္သည္ အတိုးအား
ေပးေခ် ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရတို ေခ်းေငြမ်ား ႏွင့္ အေၾကြး၀ယ္ခြင့္ကဒ္မ်ားသည္
ပံုမွန္အားျဖင့္ ဘဏ္မွ ေရရွည္ ေခ်းေငြရယူျခင္းထက္ဆိုင္လွ်င္ အတိုးႏႈန္းမ်ား ပိုမို
ျမင့္မားတတ္သည္။ ေခ်းေငြတစ္ခုအေပၚ အတိုးႏႈန္း တြက္ခ်က္ျခင္းသည္ ေခ်းေငြ
ျပန္ဆပ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲသည့္အခါတြင္ အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္၊ ထို႔ျပင္ ေခ်းေငြတစ္ခုအား ထုတ္ယူခ်ိန္တြင္ ဤသည္အား အျမဲ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေပသည္။
သင္၏ ေငြမ်ားအား အခ်ိဳ႕ေသာ စုေငြဘဏ္အေကာင့္မ်ားအတြင္း
ထည့္သြင္းထားသည့္အခါတြင္ ဘဏ္သည္ အျခားသူမ်ားအား ေခ်းငွားေပးရန္
သင့္ေငြေၾကးအား အသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သင္သည္ အတိုးအား ရရွိ
ေကာင္း ရရွိႏိုင္ေပသည္။ စုေငြဘဏ္အေကာင့္မ်ားတြင္ ျမင့္မားေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ား
ရရွိႏိုင္မႈသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ သင္ ေငြေၾကး ပမာဏ မည္မွ်အား မည္သည့္အခ်ိန္မွသာ
ထုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ လာတတ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္ သင္၏ ေခ်းေငြဆပ္မႈမ်ားအား အခ်ိန္မွီ ေဆာင္ရြက္ရန္
သင့္တြင္ အခက္အခဲ ရွိလွ်င္ သင့္အေနႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ
ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေပသည္။ ထို႔ျပင္
ေခ်းေငြမ်ား အမ်ားစုေပၚတြင္ အတိုးေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ဤသည္မွာ သင္
ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏအား တိုးျမင့္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

သင့္တြင္ ေငြေၾကး မည္မွ် ရွိေၾကာင္း၊ မည္မွ်အား သံုးစြဲႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ မည္မွ်အား
သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ေၾကာင္း အစရွိသည္တို႔ကို သင္ သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အေၾကြး၀ယ္ခြင့္ ႏွင့္ လက္ငင္း၀ယ္ခြင့္ ကဒ္မ်ား
လက္ငင္း၀ယ္ခြင့္ကဒ္မ်ား ႏွင့္ အေၾကြး၀ယ္ခြင့္ကဒ္မ်ားသည္ ပံုသ႑ာန္မွာ
အတူတူနီးပါးျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးၾကီးသည့္ ကြဲျပားျခားနားခ်က္တစ္ခု ရွိေပသည္။
ပစၥည္းမ်ားအတြက္ေပးေခ်ရန္ ႏွစ္ခုစလံုးအား လူကိုယ္တိုင္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း
လက္ငင္း၀ယ္ခြင့္ကဒ္သည္ သင္၏ စုေငြဘဏ္ သို႔မဟုတ္ စာရင္းရွင္အပ္ေငြ
အေကာင့္မွ တိုက္ရိုက္ ထုတ္ယူသြားျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကြး၀ယ္ခြင့္ကဒ္မွာမူ
ပစၥည္း၀ယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္အား ေငြေၾကး ေခ်းငွားေပးျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အကယ္၍
သင္၏ အေၾကြး၀ယ္ခြင့္ကဒ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေပၚရွိ လက္က်န္စာရင္းရွင္းတမ္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား သင္ လစဥ္ ေပးေခ်မႈ မျပဳလွ်င္ သင္သည္ အတိုးအား
ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္သည္။

သင္၏ ခရီးသြားရန္ေခ်းေငြ
ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ၎တို႔၏ လည္ပတ္ခရီးအတြက္
ေပးေခ်ရန္ငွာ အတိုးမရွိေသာ ေခ်းေငြတစ္ခုအား လက္ခံရရွိဖို႔
အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေပသည္။ ဤေခ်းေငြအတြက္ သင္သည္ ၄၆ လ
အတြင္း ေခ်းေငြအား ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ သေဘာတူလက္ခံထားေသာ
ကတိ၀န္ခံခ်က္တစ္ခုအား လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရမည္ျဖစ္သည္။
သင္သည္ ယူအက္စ္သို႔ ေရာက္ရွိျပီးေနာက္ ေျခာက္လအတြင္း ကနဦး
ေငြေတာင္းခံလႊာေဘလ္အား လက္ခံရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ခ်က္ခ်င္း လစဥ္
ေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ ခရီးသြားရန္ေခ်းေငြအား ျပန္လည္
ေပးဆပ္ျခင္းသည္ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ေကာင္းမြန္ေသာ
အေၾကြးသမိုင္းအား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ သင္၏ ပထမဆံုးေသာ
အခြင့္အေရးပင္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေပးေခ်မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ သင့္တြင္
အခက္အခဲ ရွိပါက သင္၏ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး ရံုးခန္းသို႔ ခ်က္ခ်င္း
အသိေပးေျပာျပရေပမည္။

လစဥ္ သင္သည္ သင္၏ အေျခခံ ေနထိုင္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ
အသံုးစရိတ္မ်ားတို႔အတြက္ ေပးေခ်ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍
အိမ္တစ္လံုး ၀ယ္ယူရန္ကဲ့သို႔ေသာ ေရရွည္ပန္းတိုင္မ်ား သင့္တြင္ ရွိထားလွ်င္
သင္သည္ သင္၏ အေျခခံအသံုးစရိတ္မ်ားအား ကာမိရန္ လံုေလာက္ေသာ
ပမာဏတစ္ခုအား ရရွိျပီးသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ က်န္ရွိသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ
ပမာဏအား ေငြစုဘဏ္အေကာင့္တစ္ခုအတြင္း လစဥ္ ထည့္သြင္းထားလိုေပမည္။

အခြန္မ်ား ေပးေခ်ျခင္း
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရွိ အခြန္မ်ားသည္ ဒုကၡသည္မ်ားအပါအ၀င္
ေဒသခံေနထိုင္သူမ်ား အားလံုးမွ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေပးေခ်ေပးသည္။ အခြန္ေငြမ်ားအား လူထု
ပညာေရး၊ လမ္း ႏွင့္ အေ၀းေျပးလမ္းမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး၊ ရဲဌာန၊ မီးသတ္
ႏွင့္ အေရးေပၚ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ထို႔ျပင္ လူမႈေရး ၀န္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ား
အစရွိသည္တို႔အတြက္ ေပးေခ်ရန္ ျပန္လည္အသံုးျပဳသည္။
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားသည္ အခြန္ သံုးမ်ိဳးအား
ေပးေဆာင္ၾကရသည္ 88

၀င္ေငြခြန္မ်ား။ အလုပ္လုပ္သည့္ သူတိုင္းသည္ ဖယ္ဒရယ္ ၀င္ေငြခြန္အား
ေပးေဆာင္ၾကရျပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ေဒသခံေနထိုင္သူမ်ားသည္
ျပည္နယ္၀င္ေငြခြန္အား ေပးေဆာင္ၾကရသည္။ ဤအခြန္မ်ားအား သင္၏
အလုပ္ရွင္သည္ သင္၏ လုပ္အားခစာရင္းထဲမွ ထုတ္ႏႈတ္သြားသည္။
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ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းခြန္မ်ား။ ေဒသခံ အစိုးရသည္ သင္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ
ေနအိမ္မ်ား၊ ေျမ ႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ားအေပၚ ပစၥည္းခြန္မ်ား
ေကာက္ခံေကာင္း ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ ေျမရွင္သည္ သင္
ငွားရမ္းထားေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ ဤအခြန္မ်ားအား ေပးေဆာင္ၾကရသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသခံ အစိုးရမ်ားသည္ ေအာ္တိုမိုဘိုင္းယာဥ္မ်ားေပၚတြင္လ
ည္း ပစၥည္းခြန္မ်ားအား ေကာက္ခံေပသည္။
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အေရာင္းခြန္မ်ား။ ျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ လူအမ်ားသည္ ၎တို႔
၀ယ္ယူေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အေရာင္းခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ၾကရသည္။
အေရာင္းခြန္ဆိုသည္မွာ ပစၥည္း၏ တန္ဖိုးကုန္က်စရိတ္အျပင္ ေနာက္ထပ္
ထပ္ေပါင္းပမာဏတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္မူ
အစားအေသာက္ သို႔မဟုတ္ ေဆး၀ါး ကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား
အခ်ိဳ႕အတြက္ အေရာင္းခြန္မ်ား ေကာက္ခံျခင္း မရွိေပ။ စီးကရက္ ႏွင့္
အရက္ကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္မူ အခြန္ႏႈန္းသည္
ပိုမိုျမင့္မားေကာင္း ျမင့္မားႏိုင္ေပသည္။

ေငြေၾကးဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း
သင္သည္ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္
ေငြေၾကးမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္
တာ၀န္ရွိေပသည္၊ သို႔ေသာ္ သင္၏
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး
ေအဂ်င္စီရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္
သင္ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုအား
ေရးဆြဲႏိုင္ရန္အတြက္ငွာ
အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။
ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲထားျခင္းအားျဖင့္
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