What You Should Know About
Bankruptcy

BURMESE

ေဒွါလီခဵ်ခငး့ကို သငးမညးသို ံသိထာ့သငးံသနညး?့
ဿ/ဿ/ဿွှ၁ တျငးအသစး်ပငးထာ့ပါသညး။

တဦ့တေယာကးခ္ငး့စီ သို ံမဟုတး စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့မ္ာ့သညး အေၾကျ့မ္ာ့ရြငးမ္ာ့သို ံတငးရြိေနေသာ
အေၾကျ့မ္ာ့ကို ကယးဆယးႏိုငးရနးနညး့လမး့တခုအ်ဖစး ေဒွါလီခဵ်ခငး့ကို အသဵု့်ပဳပါသညး။
အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု ဖျဲ ံစညး့ပဵုအေ်ခခဵဥပေဒမြ ေအာကးလျတးေတားကို ေဒွါလီခဵ်ခငး့ဥပေဒကို
ဆငးတူ ်ဖစးေအာငး ဆဵု့်ဖတးေပ့ခဲံပါသညး။ ေဒွါလီခဵ်ခငး့ ဥပေဒ်ပဌာနး့ခဲံသညးမြာ ှ၈ွွ ခုႏြစး အေစာပိုငး့
တညး့က တညးရြိခဲံပါသညး။ ှ၉၇၈ ခုနြစးတညး့က ်ပဌာနး့ခဲံေသာ ေဒွါလီခဵ်ခငး့က္ငးံထဵု့သညး (အေမရိကနး
်ပညးေထာငးစု က္ငးံထဵု့ေခါငး့စဥး ှှ) အၾကိမးၾကိမး်ပငးဆငးလာခဲံ်ပီ့ ဿွွ၂ ခုႏြစး ကာကျယးတာ့ဆီ့ေရ့ႏြငးံ
စာ့သဵု့သူကာကျယးေစာငးံေရြာကးေရ့ အကးဥပေဒအရ ်ပငးဆငးခဲံသညး ်ဖစးပါသညး။ အေၾကျ့မ္ာ့ကို ကယးတငး
ရနး အေ်ခခဵဥပေဒ မရြိေသားလညး့ ေဒွါလီတရာ့ရဵု့မြ ေအာကးလျတးေတားကို ကယးဆယးချငးံေပ့ႏိုငသ
း ညးံ
အတိုငး့ အတာအထိရရြိႏိုငးပါသညး။
အဆိုပါေဒွါလီဥပေဒ်ပဌာနး့သညး အေၾကျ့မ္ာ့ကို ေလ္ာံခ္ေစ်ခငး့အလို ံဌာ ဖ္ကးသိမး့်ခငး့ (အခနး့ ၇)
သို ံမဟုတး ်ပနးလညးဖျဲ ံစညး့်ခငး့ (အခနး့ ှှ၊ှဿ သို ံ ှ၀) အရ ေထာကးပဵံေပ့ပါသညး။ ဤလကးကမး့စာ
ေစာငးသညး ေဒွါလီခဵရနးအမြဳတျဲမတငးမြီ တခ္ိဳ ံအက္ိဳ့သကးေရာကးမြဳမ္ာ့ကို စဥး့စာ့ရနး ႏြငးံ ဖ္ကးသိမး့်ခငး့ ႏြငးံ
်ပနးလညးဖျဲ ံစညး့်ခငး့ အၾကာ့ ကျဲ်ပာ့်ခာ့နာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ေဆျ့ေႏျ့တငး်ပပါမညး။ ေဒွါလီခဵ ကာကျယးေစာငးံ
ေရြာကးေရ့ ကို ရရနးရြိမရြိ အဆဵု့အ်ဖတးမ်ပဳခငး အရညးအခ္ငး့်ပညးံေသာ ေဒွါလီ ေရြံေန တေယာကးႏြငးံ
တိင
ု းပငးသငးံပါသညး။
မညးသို ံေဒွါလီခဵ ကယးဆယးေရ့အမ္ိဳ့အစာ့ ရရြိႏိုငးပါသနညး?့
တဦ့ခ္ငး့စီအတျကး ေဒွါလီခဵရနး အခနး့ ၇၊ အခနး့ ှှ၊ အခနး့ ှဿ သို မ
ံ ဟုတး အခနး့ ှ၀ အရ အက္ဵဳ့
ွငးမညး်ဖစးပါသညး။
အခနး့ ၇ ေဒွါလီခဵ်ခငး့သညး ဖ္တးသိမး့်ခငး့ သို ံမဟုတး “အသစးစတငး်ခငး့” အ်ဖစးလူသိမ္ာ့ပါသညး။
အခနး့ ၇ အမြဳတျငး ယဵုၾကညးရသူလူၾကီ့တဦ့ ( အေမရိကနး ယဵုၾကညးသရ
ူ ဵု့မြ တာွနးေပ့ထာ့ေသာ သို ံမဟုတး
ေၾကျ့်မီစာ့၏ ေၾကျ့ရြငးမြ ေရျ့ခ္ယးထာ့ေသာ) မြ ေၾကျ့ရြငးမ္ာ့ကို ေၾကျ့်မီစာ့၏ ကငး့လျတးပစၥညး့မဟုတးေသာ
ပစၥညး့မ္ာ့ကို အာ့လဵု့ သို ံမဟုတး တစိတးတပိုငး့ကို ေရာငး့ခ္ ေပ့ဆပးရနးအတျကး ဖ္ကးသိမး့်ခငး့ သို ံမဟုတး
ေရာငး့ခ္်ခငး့ ကို်ပဳလုပးရပါမညး။ လကးေတျ ံက္ကိစၥအ်ဖစး ၊ သငး သညး ေၾကျ့်မီစာ့ တေယာကးအ်ဖစး သငးံ
ပိုငးဆိုငးမြဳအာ့လဵု့ကို ်ပညးနယး သို ံမဟုတး ်ပညးေထာငးစု ကငး့လျတးချငးံအရ ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ ကာကျယးႏိုငး
ပါသညး။ အခနး့ ၇ ယဵုၾကညးရသူလူၾကီ့မ္ာ့သညး ၁ငး့တို ံ၏အမြဳကိစၥ ၈ွ ရာခိုငးႏြဳနး့ကို “ရပိုငးချငးံမဟုတးပစၥညး့”
ကိစၥ အ်ဖစး ်မငးပါသညး၊ ဆိုလိုသညးမြာ ပိုငးဆိုငးမြဳအာ့လဵု့သညး ကငး့လျတးချငးံ သို ံမဟုတး ေႏြာငးၾကိဳ့်ဖငးံ
တာ့ဆီ့ကနး ံကျကးထာ့သညး။
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်ပညးနယးဥပေဒ ႏြငးံ တခ္ိဳ ံ်ပညးနယးမ္ာ့ရြိ ်ပညးေထာငးစု ဥပေဒ အရ တခ္ိဳ ံပစၥညး့ဥစၥာပိုငးဆိုငးမြဳကို
ယူေဆာငး၍မရရနး သငးံကို ကာကျယးေပ့ထာ့ပါသညး။ ထုိပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ကို ေဒွါလီခဵစဥး ကာလအတျငး့
ဖ္ကးသိမး့်ခငး့ မြ ကငး့လျတးချငးံ ရြိပါသညး၊ ႏြငးံ ပါွငးေသာအရာမ္ာ့မြာ ဥပမာ- အိမးတအိမးပိုငးဆိုငးမြဳတခ္ိဳ ံ
ပမာဏ၊ ကာ့တစးစီ့၊ ပရိေဘာဂ၊ အွတးအစာ့၊ တခ္ိဳ ံေသာ အ်ငိမး့စာ့ရ စာရငး့မ္ာ့၊ အသကးအာမခဵ
စညး့မ္ညး့ မ္ာ့၊ တ်ခာ့ အရာမ္ာ့ ်ဖစးသညး။
ေငျပမာဏကို ခနး ံမြနး့တျကးခ္ကးေသာအခါ အခနး့ ၇ ေဒွါလီခဵ ်ဖတးသိမး့်ခငး့တျငးပါွငးေသာ
ကငး့လျတးချငးံမရြိေသာပစၥညး့သီ့်ခာ့ချဲ၍ ေရာငး့ခ္သာေငျ်ဖစးပါသညး၊ ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ ေဒွါလီခဵ ယဵုၾကညးရ
လူၾကီ့တဦ့မြ သငးံပစၥညး့ဥစၥာပိုငးဆိုငးမြဳ၏ “မၽြတေစ့္ကျကးတနးဘို့” (လကးရြိအေ်ခအေနအတိုငး့ ပစၥညး့ဥစၥာကို
အဆငးသငးံ၊ လိုအငးဆႏၵ ရြိ်ပီ့ ေပ့ွယး်ခငးေသာ ွယးသူ မြေပ့ေဆာငးေသာတနးဘို့်ဖစးသညး) မြကငး့လျတးခင
ျ းံ
ကို ႏြဳတး၍ ေပ့ေဆာငးရပါမညး။ အဆိုပါ ယဵုၾကညးရလူၾကီ့သညး သငးမြ သငးံပစၥညး့ဥစၥာ ေပၚတျငးတငးေနေသာ
မညးသညးံေႏြာငးၾကိဳ့ သို ံမဟုတး ေပါငးႏြဵေၾကျ့ ေပ့ရနး ေၾကျ့မြနးသမၽြကိုလညး့ ႏြဳတးပါလိမးံမညး။
အဆိုပါယဵုၾကညးရလူၾကီ့သညး ရြငး့လငး့ဖ္ကးသိမး့ပိုငးဆိုငးမြဳမ္ာ့မြရသညးမ္ာ့ကိုသာ ေၾကျ့ရြငးမ္ာ့ကို
ေငျသာ့်ဖငးံေပ့ေ်ခပါလိမးံမညး။ အဆိုပါယဵၾု ကညးရလူၾကီ့သညး သငး၏ပိုငးဆိုငးပစၥညး့ဥစၥာကို ဖ္ကးသိမး့မြဳ
အတျကး မညးသညးံကၽျမး့က္ငးပညာရြငးမ္ာ့ (ဥပမာ အိမး်ခဵေ်မပျဲစာ့ သို ံမဟုတး ေလလဵတငးသူမ္ာ့)၏ အခ
ေၾက့ေငျႏြငးံ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကုိႏြုတးေပ့ရပါမညး။ ဤဖ္ကးသိမး့မြဳလုပးငနး့စဥး တေလ္ာကးလဵု့ မညးသညးံ
ေၾကျ့မဆို ထိုယဵုၾကညးလူၾကီ့မြ ေပ့မရနးမဟုတးဟု (တခ္ိဳ ံခၽျငး့ခ္ကးမ္ာ့်ဖငး)ံ ဖ္ကးသိမး့ (ဖယးရြာ့) ေပ့မညး
မဟုတးပါ၊ ႏြငးံ ေၾကျ့ရြငးမြသငးံကို က္နးရြိေသာမညးသညးံေၾကျ့ေငျမမာဏအာ့ အတငး့အၾကပးဖိအာ့ေပ့ႏိုငးလိမးံ
မညးမဟုတးပါ။
အခနး့ ှ၀ ေဒွါလီခဵ်ခငး့ သို ံမဟုတး တဦ့ခ္ငး့်ပနးလညးဖျဲ ံစညး့်ခငး့ သညး ပစၥညး့ဥစၥာပိုငးဆိုငးမြဳကို
ေစာငးံေရြာကးရနးချငးံ်ပဳေသာ အခနး့ ၇ တ်ခာ့ေရျ့ခ္ယးစရာ်ဖစးပါသညး။ အခနး့ ှ၀ ေဒွါလီခဵ်ခငး့ (အခနး့ ၇
ေဒွါလီခဵ်ခငး့ႏြငးံမတူပ)ဲ သညး သငးမြ တစိတးတပိုငး့ သို ံမဟုတး အာ့လဵု့ေသာအေၾကျ့မ္ာ့ကို ်ပနးဆပးရပါမညး။
သငးသညး အခနး့ ှ၀ ေဒွါလီခဵ်ခငး့ အမြဳတျဲတငးမညးဆိုလ္ငး သငးသညး တခိ္ဳ ံေၾကျ့်မြီ ႏြငးံ ကနး ံသတး
ပိုငးဆိုငးပစၥညး့ဥစၥာ ကို ်ပနးလညးေပ့ေသာအစီအစဥး်ဖငးံ ေပ့ႏိုငးရမညး်ဖစးသညး။ သငးသညး အခနး့ ှ၀ ေဒွါလီ
ခဵ်ခငး့ကို သငးံ အေပါငးခဵအေၾကျ့က္နး ႏြငးံ လကးရြိအချနးမ္ာ့အတျကး အသဵု့်ပဳႏိုငးသညး။
ဿွှ၂ ခုႏြစး ေဒွါလီခဵ်ခငး့ကိုအလျဲသဵု့စာ့်ပဳမြဳကိုကာကျယး်ခငး့ႏြငးံ စာ့သဵု့သူကာကျယး ေစာငးံေရြာကး
်ခငး့ အကးဥပေဒေအာကးတျငး ေအာကးတိုဘာ ှ၇၊ ဿွှ၂တျငးသကးေရာကးေစေသာ အကယး၍ ေဒွါလီခဵ်ခငး့
အမြဳမတငးခငး သငးသညး သငးေနထိုငးေသာ်ပညးနယး၏ အလယးအလတးွငးေငျ (မိသာ့စု အရျယးအစာ့
ေပၚတျငးအေ်ခတညးေသာ) ထကးပိုရမညးဆလ
ို ္ငး သငးသညး အခနး့ ၇ ကယးဆယးေရ့အတျကး သငးမြ အရညးအ
ခ္ငး့ မြီမညးမဟုတးပါ။ သငးသညး အလယးအလတးွငးေငျ ပို်ခငး့်ဖစးမ်ဖစးကို အလယးအလတး စမး့သပး်ခငး့
်ဖငးံဆဵု့်ဖတးပါသညး။ အလယးအလတးစမး့သပး်ခငး့ကို သငး၏ေနာကးဆဵု့ေ်ခာကးလအတျငး့ရေသာ ွငးေငျ
ပ္ဥး့မြ္ကို တခ္ိဳ ံပဵုစဵမ္ာ့ကိုဖယးထုတး၍ ှဿ ်ဖငးံေ်မြာကးရပါမညး။ အကယး၍ တျကးခ္ကးရေသာရလဒးသညး
သတးမြတးထာ့ေသာ အလယးအလတးွငးေငျႏြဳနး့ထပး ေက္ားေနလ္ြငး သငးသညး အခနး့ ၇ ေဒွါလီခဵ
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်ခငး့အတျကး အရညးအခ္ငး့မြီလိမးံမညးမဟုတးပါ။ တခါတရဵ အခနး့ ၇ ေဒွါလီခဵ်ခငး့ကို စဵမြီရနးအတျကး
ေၾကျ့်မြီစာ့၏အလယးထကးပိုေသာ တခ္ိဳ ံေသာစဵႏြဳနး့ ႏြငးံ အမြနးတကယး လစဥးကုနးက္စရိတးကို ႏြဳတး်ခငး့ကို
ချငးံ်ပဳထာ့ပါသညး။
အခနး့ ှ၀ ေၾကျ့်မြီစာ့ညး ေၾကျ့်မြရ
ီ ြငးအာ့လဵု့ သို ံမဟုတး တစိတးတပိုငး့ ကို အခနး့ ှ၀ အစီအစဥးအ
တိုငး့ ်ပနးေပ့ရပါမညး။ အခနး့ ှ၀ ေအာကးတျငး သငးသညး သငး၏လစဥးရေသာွငးေငျ (သာမနးေနထုိငးေသာ
ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ ေပ့်ပီ့ ွငးေငျ) ကို ငါ့ႏြစးအထိအခ္ိနးအတိုငး့အတာအတျငး့ မညးသို ံ ေပ့ေခ္လိမးံမညးဆို
ေသာ အစီအစဥးကို တငးသျငး့ရပါမညး။ ်ပနးလညးဖျဲ ံစညး့်ခငး့ အစီအစဥးသညး အခနး့ ှ၀ ယဵုၾကညးရလူၾကီ့မြ
ေစာငးံၾကညးံ်ပီ့ ေဒွါလီခဵတရာ့ရဵု့မြ ၾကီ့ၾကပး်ခငး့်ပဳလုပးပါသညး။ ေအာငး်မငးေသာ ေပ့ေခ္မြဳ အ်ပီ့သတးဆဵု့
်ဖတးခ္ကးအေပၚ အစီအစဥးေအာကးတျငး ေဒွါလီခဵတရာ့ရဵု့ကို တာွနးရုတးသိမး့ရနးအမိနး ံ ေရာကးလာႏိုငးပါ
သညး။ အခနး့ ှ၀ ေၾကျ့်မြီစာ့အ်ဖစး သငးသညး ေၾကျ့ရြငးမ္ာ့ကို အနညး့ဆဵု့ တတးႏိုငးသေလာကး အခနး့ ၇
အမြဳအရ ဖ္ကးသိမး့ထာ့ေသာ ပိုငးဆိုငးမြဳမ္ာ့ကို ်ပနးေပ့်ခငး့ကို သူတို ံမြ လကးခဵရမညးကို ေၾကျ့ဆပးရပါမညး။
အခနး့ ှ၀ ေဒွါလီခဵ်ခငး့သညး ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ ဆႏအေလ္ာကး်ဖစး်ပီ့ သငးမြ အခနး့ ၇ ေဒွါလီခဵ်ခငး့ ကို
ထုတးပယး်ခငး့ သို ံမဟုတး ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ ကိုေရျ့ခ္ယးႏိုငးပါသညး။
အခနး့ ှှ “်ပနးလညးဖျဲ ံစညး့်ခငး့” သညး ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ ေကားပိုေရ့ရြငး့ သို ံမဟုတး စီ့ပျာ့ေရ့
လုပးငနး့မ္ာ့ သို ံမဟုတး အခနး့ ှ၀ ေၾကျ့်မြီသတးမြတးထာ့ေသာ ေၾကျ့်မရ
ီ ြိသူတဦ့ခ္ငး့၊ အခနး့ ၇
ဖ္တးသိမး့်ခငး့ ကို ေ်ပာငး့လဲေစရနး အသဵု့်ပဳပါသညး။ အခနး့ ှှ ေအာကးမြ ်ပနးလညးဖျဲ ံစညး့်ခငး့သညး အလျနး
တနးဘို့ၾကီ့ ေသာ အစီအစဥး်ဖစးသညးံအတျကး တဦ့ခ္ငး့စီမြ မၾကာခဏ အသဵု့မ်ပဳႏိုငးပါ။ အခနး့ ှှ
်ပနးလညးဖျဲ ံစညး့်ခငး့ တျငး အခနး့ ှ၀ ်ပနးလညးဖျဲ ံစညး့်ခငး့ သကဲံသို ံ စီ့ပျာ့ေရ့ေၾကျ့်မြီစာ့သညး
စီ့ပျာ့ေရ့လုပးငနး့ ပိုငးဆိုငးမြဳမ္ာ့ကို ထာ့်ပီ့ ေၾကျ့ရြငးမ္ာ့ကို အနာဂတးမြရေသာ ွငးေငျမ္ာ့ကို ်ပနးလညးဖျဲ ံ
စညး့်ခငး့အစီအစဥး ႏြငးံအညီ ေၾကျ့ဆပးရ ပါမညး။
အခနး့ ှဿ သညး ေတာငးသူလယးသမာ့မိသာ့စုအတျကး အထူ့်ပနးလညးဖျဲ ံစညး့်ခငး့ တစးခု ်ဖစး
ပါသညး။ အရညးအခ္ငး့်ပညးံမြီရနးအတျကး ေတာငးသူလယးသမာ့မိသာ့စုသညး လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့မိသာ့စု
စီမဵေရ့မြ ရရြိေသာ သူ သို ံမဟုတး သူမ၏ ွငးေငျ အမ္ာ့ဆဵု့ွငးေငျရမညး ်ဖစးရပါမညး။
မညးသညးံအခ္ိနးတျငး ေဒွါလီခဵ်ခငး့အတျကးတငးရနး ကၽျႏးုပးအတျကး သငးံေတားသနညး?့
ေဒွါလီခဵရနးရြိမရြိ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးသညး ေၾကျ့်မြီစာ့၏ ထူ့်ခာ့ေသာအေ်ခအေနေပၚတျငး အေ်ခခဵ
ပါသညး။ အကယး၍ သငးသညး ေဒွါလီခဵ်ခငး့ကို စဥး့စာ့မညးဆိုလ္ြငး တဦ့ခ္ငး့ သို ံမဟုတး စီ့ပျာ့ေရ့တစးခုခု
်ဖစးေစ သငးသညး မညးသညးံအရာသညးအက္ိဳ့ရြိသညးႏြငးံ မညးသို ံစူ့စမး့ေလံလာရမညးကို အေတျ ံအၾကဵဳရြိ
ေသာ ေဒွါလီခဵေရြံေနႏြငးံ တိုငးပငးေဆျ့ေႏျ့သငးံပါသညး။ ေယဘူယ္အာ့်ဖငးံ ေ်ပာရလ္ြငး သငးသညး သငးံ
အေၾကျ့ မ္ာ့ႏြငးံ ပဵုမြနးအသကးရြငးေသာ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကို ေပ့ေခ္ႏိုငး်ခငး့မရြိေသာအခါ ႏြငးံ သငးံပိုငးဆိုငးမြဳ
ပစၥညး့အာ့လဵု့ကို ချ္ငး့ခ္ကးထာ့ေသာအခါတျငး အခနး့ ၇ ေဒွါလီခဵရနး သငးံေလ္ားပါသညး။ သငးွ
ံ ငးေငျ သို ံမ
ဟုတး သငးံပိုငးဆိုငးမြဳမ္ာ့ တတးႏိုငးလ္ြငး အခနး့ ှ၀ ေဒွါလီခဵ်ခငး့သညး ပိုမိုသငးံေလ္ြားပါသညး။
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အမြဳမတငးခငး စဥး့စာ့ရနးမြာ-



ေၾကျ့ေငျစညး့ကမး့ခ္ကး (ၾကာခ္ိနး၊ က္နးေငျ၊ အတို့၊ လစဥးေပ့ေခ္မြဳ) ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ သို ံေသားလညး့
အေၾကျ့ချငးံလႊတး်ခငး့၏ ်ဖစးႏိုငးေသာသကးေရာကးမြဳသညး သငးံအချနးမ္ာ့ႏြငးံ သငးံအေၾကျ့ွယးရမြတး
ေပၚတျငးမူတညးပါသညး။



သငးံပစၥညး့ဥစၥာပိုငးဆိုငးမြဳကို လကးေလ္ာံစျနး ံလျတး်ခငး့သညး အေၾကျ့ (“ေရတိုေရာငး့ခ္်ခငး့” တခု)
အ်ပညးံအွေက္နပးေစရနး ေရတိုေရာငး့ခ္်ခငး့ သညး သငးံအချနးမ္ာ့ႏြငးံ သငးံအေၾကျ့ွယးယူ ရမြတး
ေပၚတျငး အလာ့အလာအက္ိဳ့သကးေရာကးမြဳ ရြိပါသညး။



သငး၏ပစၥညး့ဥစၥာပိုငးဆိုငးမြဳကငး့လျတးချငးံ ကိုသိမး့စီ့်ခငး့အလို ံဌာ တခ္ိဳ ံပိုငးဆိုငးချငးံ အချငးံအေရ့
အစီအစဥးအတျကး သငးံေလ္ား်ခငး့ရြိမရြိ အဆဵု့အ်ဖတးေပ့်ခငး့



စာရငး့ကိုငးတစးေယာကးႏြငးံ သငး၏ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့သညး ေငျေရ့ေၾက့ေရ့အက္ိဳ့သကးေရာကးမြဳ
ေဆျ့ေႏျ့်ခငး့



်ပညးနယးတရာ့ရဵု့ ၾကညးညိဳယဵုၾကညးမြဳ ွငးေရာကး်ခငး့ သို ံမဟုတး သိကၡာရြိေသာ ေၾကျ့ကယးဆယးေရ့
အၾကဵေပ့သူႏြငးံ တိုငးပငး်ခငး့။ သေဘာတူညီမြဳတခုအတျကး လကးမြတးမထို့ခငး သငးေသ်ခာစျာ
သုေသသနလုပးပါ။

အဘယးသို ံ ေဒွါလီခဵ်ခငး့ကယးဆယးရနးအတျကး ကၽျႏုးပး အမြဳတငးရနး သျာ့ရမညးနညး
?့
ေဒွါလီခဵ်ခငး့တခုကို စာတနး့လုပးေဆာငးရနး သငးသညး ေဒွါလီခဵတရာ့ရဵု့ကို အသနာ့ခဵစာတငး်ပီ့
တငးေဆာငးခေၾက့ေငျ ေပ့ေဆာငးရလိမးံမညး။ တခ္ိဳ ံေသာအေ်ခအေနမ္ာ့တျငး တရာ့ရဵု့မ္ာ့ အခေၾက့ကို
ေလ္ာံေပံါေပ့ပါသညး။ သငးသညး တငးေဆာငးခေၾက့ကို အရစးက္စႏြစး်ဖငးံ ေပ့ေဆာငးႏိုငးပါသညး။ အဆိုပါ
အသနာ့တငးစာသညး သငးံ ပိုငးဆိုငးမြဳအာ့လဵု့၊ ရရနးရြိမ္ာ့ ႏြငးံ ွငးေငျမ္ာ့ႏြငးံ ပါတးသကးေသာ အေသ့စိတး

အခ္ိနးဇယာ့မ္ာ့ ပါွငးရပါမညး။ အဆိုပါ အသနာ့ခဵအခ္ိနးဇယာ့တျငး သငးံပိုငးဆိုငးမြဳအာ့လဵု့၊ သငးံေၾကျ့ရြငးမ္ာ့
အာ့လဵု့သို ံတငးေနေသာေၾကျ့ေငျပမာဏ၊ သငးံအလုပးအကိုငးႏြငးံ ပါတးသကးေသာ ကိုယးပိုငးအေၾကာငး့အရာ
လညး့ ေကာငး့၊ ႏြငးံ သငးေဒွါလီခဵ်ခငး့မတငးမြီ သငးံေငျ ႏြငးံ ပိုငးဆိုငးပစၥညး့ဥစၥာကို လႊဲေ်ပာငး့်ခငး့ရြိမရြိ
စသညးတို ံကို တိက္မြနးကနးစျာ စာရငး့်ပဳလုပးရပါမညး။
ထိုစာရျကးစာတနး့မ္ာ့တငး်ပီ့ေသာအခါ သငးသညး ယဵုၾကညးရလူၾကီ့တေယာကးႏြငးံ ေတျ ံရပါမညး။
ထိုေတျ ံဆို်ခငး့ကို ၀၁ှ ၾကာ့နာ်ခငး့ ဟုေခၚပါသညး။ ထိုၾကာ့နာ်ခငး့သညး ်ပညးသူလူထုႏြငးံ ေၾကျ့ရြငးမ္ာ့ကို
တတးေရာကးရနး ပျငးံလငး့စျာဖိတးၾကာ့ရပါမညး။ ယဵုၾကညးရလူၾကီ့သညး အသနာ့ခဵစာႏြငးံ အခ္ိနးဇယာ့ကို
စစးေဆ့မြဳ လုပးပါသညး။ ထို ံအ်ပငး ယဵုၾကညးလူၾကီ့ႏြငးံ အေၾကျ့ရြငးမ္ာ့သညး သငးံေငျေရ့ေၾက့ေရ့အေ်ခ
အေနႏြငးံ သငးံပိုငးဆိုငးမြဳ ဥစၥာပစၥညး့မ္ာ့ ႏြငးံပါတးသကးေသာ ေမ့ချနး့မ္ာ့ သငးံကိုေမ့ပါလိမးံမညး။
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What You Should Know About
Bankruptcy

BURMESE

ခငးပျနး့ ႏြငးံ ဇနီ့ ေဒွါလီ အတူတကျ ခဵႏိုငးသလာ့?
ဟုတးပါသညး၊ ်ဖစးႏိုငးပါသညး၊ သို ံေသားလညး့ မလိုအပးပါ။ အကယး၍ သူတို ံႏြစးေယာကးစလဵု့သညး
သူတို ံေၾကျ့ရြငးမ္ာ့ ထဵမြကယးတငးေစလိုလ္ြငး အိမးေထာငးဘကးပူ့တျဲ အသနာ့ခဵစာ တငးႏိုငးပါသညး။ သို ံေသား
လညး့ အေ်ခအေနမ္ ့ေပၚမူတညး၍ အိမးေထာငးဘကး တစးဦ့သညး အခနး့ ၇ သို ံမဟုတး ှ၀ ေအာကးတျငး
ကယးဆယးေရ့အတျကး အမြဳတငးႏိုငးပါသညး ႏြငးံ တ်ခာ့အိမးေထာငးဘကးသညး အမြဳမတငးရနး ေရျ့ခ္ယး်ခငး့
သို ံမဟုတး သူႏြငးံ သူမ သီ့်ခာ့ အမြဳတငးရနး ေရျ့ခ္ယးႏိုငးသညး။ အိမးေထာငးဘကးမ္ာ့သညး သီ့်ခာ့ အမြဳ
တငးေသာအခါ ပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ႏြငးံ ေၾကျ့ရရနးရြိမ္ာ့ကို အိမးေထာငးဘကး တဦ့ခ္ငး့စီပိုငးဆိုငးမြဳ အ်ဖစး ေဒွါလီ
တရာ့ရဵု့မြ သီ့်ခာ့စီအ်ဖစး စဥး့စာ့ပါသညး။ သို ံေသားလညး့ တရာ့ရဵု့သညး အခနး့ ၇ သို ံမဟုတး အခနး့ ှ၀
ေဒွါလီခဵရနး အရညးအခ္ငး့်ပညးံရနးဆဵု့်ဖတးရနးအတျကး အိမးေထာငးစုွငးေငျ အိမးေထာငးစု ကုနးက္စရိတးမ္ာ့
ကိုလညး့ ကို ၾကညးံပါသညး။
ေဒွါလီခဵတရာ့ရဵု့သညး ကၽျႏုးပးအေၾကျ့မ္ာ့ကို ေဒ
ွါလီခဵ်ခငး့်ပဳေဆာငးရနး ်ငငး့ဆနးႏိုငးပါသလာ့?
ဟုတးပါသညး။ ေဒွါလီခဵအသနာ့ခဵ်ခငး့သညး သငးံအေၾကျ့မ္ာ့ကို တာွနးယူေဆာငးရျကးရနး အာမခဵ
ေပ့်ခငး့ မဟုတးပါ။
ေဒွါလီခဵတရာ့ရဵု့သညး အကယး၍ ေဒွါလီအသနာ့ခဵတငး်ခငး့ မတိုငးမီြ သို ံမဟုတး တငးပ
် ီ့ တခ္ိဳ ံ
ေသာအ်ပဳအမူတျငးပါွငးေသာ ေၾကျ့ရြငးမ္ာ့ကိုေပ့သငးံေသာပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ကို ဖ
် တးဆီ့်ခငး့၊ ဖဵု့ကျယး်ခငး့ သို ံ
မဟုတး ေ်ပာငး့ေရျ ံ်ခငး့ က္ဳ့လျနးလ္ြငး တရာ့ရဵု့မြ ်ငငး့ပယးပါလိမးံမညး။ အကယး၍ ေၾကျ့ရြငးမ္ာ့ကိုေၾကျ့ဆပးရနး
ပိုငးဆိုငးပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ ရြိပါေသားလညး့ သငးသညး ဖ္ကးဆီ့ သို ံမဟုတး ဖဵု့ကျယးထာ့ေသာ မြတးတမး့ရြိပါလ္ြငး
အေၾကျ့ရြုပးသိမး့်ခငး့မြ ်ငငး့ပယးခဵရမညး။ ေနာကးဆဵု့တျငး ေဒွါလီခဵတရာ့ရဵု့မြ အကယး၍ သငးသညး ေဒွါလီခဵ
ကိစၥအတျငး့ က္မး့ၾကိမး်ခငး့ကို လိမးလညးခဲံလ္ြငး သို ံမဟုတး ေမ့ချနး့မ္ာ့ကိုေ်ဖဆိုရနး ်ငငး့ဆနးခဲံလ္ြငး အေထျ
ေထျေဆာငးရျကး်ခငး့ကို ်ငငး့ပယးပါလိမးံမညး။
တခ္ိဳ ံေသာအေၾကျ့မ္ာ့သညး သငးံေၾကျ့ရြငးမ္ာ့ လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ေပၚတျငး အေ်ခခဵ၍ ရုတးသိမး့
လိမးံမညးမဟုတးပါ။ အကယး၍ သငးသညး ေဒွါလီခဵရနးေဆာငးရျကးေသာ သဵု့လအတျငး့ ေၾကျ့တစးခု
ေပၚလာလ္ြငး ေၾကျ့ရြငးသညး ေၾကျ့လိမးလညးေပၚေပါကး်ခငး့အတျကး ႏြငးံ ဆနး ံက္ငးဘကး်ပဳေသာ အမြဳ
(တရာ့စျ)ဲ ေဆာငးရျကးသညးအ်ဖစး ယူဆႏိုငးပါသညး။ တ်ခာ့တဖကးအမြဳတျဲတျငး သငးံေၾကျ့ရြငးမြ သငးသညး
“ဇိမးခဵပစၥညး့” ကိွ
ု ယးယူခဲံသညး (ရုပး်မငးသဵၾကာ့စကး အသစးတစးခုွယး်ခငး့ ကဲံသို )ံ သို ံမဟုတး ေၾကျ့်မြီမ္ာ့ကို
်ပနးလညးေပ့ဆပးရနးရညးရျယး်ခငး့မရြိဟု တငးဆိုႏိုငးပါသညး။ ဤကဲံသို ံတရာ့စျဲ်ခငး့သညး ေၾကျ့အာ့လဵု့ကို
်ပနးလညးေပ့ဆပးရနး အတငး့အက္ပးေစခိုငး့ရနး အခနး့ ၇ တျငး ရယူႏိုငပ
း ါသညး။ အခနး့ ှ၀ တျငး ေၾကျ့ရြငးတဦ့
သညး ေၾကျ့အာ့လဵု့ကို အတငး့အၾကပးေတာငး့ဆို ်ပနးေပ့်ခငး့ထကး အစိတးအပိုငး့တစးခုသာ ေပ့ရနး လုပး
ေဆာငး်ခငး့ကို ်ပဳလုပးပါလိမးံမညး။ အကယး၍ အေၾကျ့ေဆာငးရျကး်ခငး့ကို ်ငငး့ဆနးခဲံလ္ြငးေတာငး သငးပိုငးဆငးို
ဆဲ ပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ကို အခနး့ ၇ အရ ဖ္ကးသိမး့ႏိုငးပါသညး။ သငးသညး အခနး့ ၇ တငးသျငး့်ပီ့ အခနး့ ှ၀ သို ံ
သငး ေ်ပာငး့လဲႏိုငရ
း နး တခ္ိဳ ံေသာသတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ရြိပါသညး။ ေဆာငးရျကး်ခငး့ကို ်ငငး့ပယး်ခငး့သညး ေဒွါ
လီခဵ်ခငး့ ဥပေဒစုေအာကးတျငး သငးံကို သကးသာချငးံမရြိပါ။
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ကၽျႏးုပးသညး ေဒွါလီခဵ်ခငး့ကို တစးၾကိမးထကးပို တငးႏိုငးပါသလာ့
?
မြနးပါသညး သို ံေသား သငးသညး အခနး့ ၇ ေဒွါလီ သို ံမဟုတး သငးံအေၾကျ့မ္ာ့ရုတးသိမး့ချငးံ အတျကး
မသငးံေတား်ခငး့ ်ဖစးရပါလိမးံမညး။ သငးသညး အခနး့ ၇ အသစးကိုတငးရနး ယခငးကတငးသျငး့ထာ့ေသာ အခနး့
၇ မြ ရြစးႏြစး ေစာငးံဆိုငး့ရပါမညး။ သငးသညး အခနး့ ၇ ကိုေဆာငးရျကး်ပီ့ ေ်ခာကးႏြစး အၾကာ ယခငး အခနး့ ှ၀
တငးျငး့ေဆာငးရျကးခဲံ ်ပီ့ေသာအခါ တငးသျငး့ႏိုငးပါသညး။
သငးသညး ယခငး ေဒွါလီခဵ်ခငး့ အဆဵု့သတး်ပီ့ မညးသညးံအခ္ိနးမဆို အခနး့ ှ၀ ကို တငးချငးံ ရြိပါသညး၊
သို ံေပမဲံ သငးသညး ရုတးသိမး့်ခငး့အတျကး အက္ဵဳ့ွငး်ခငး့မရြိပါ။ သငးသညး အခနး့ ှ၀ ကို ေလ့ႏြစး အတျငး့
ယခငး အခနး့ ၇ တငးသျငး့်ပီ့ ရုတးသမ
ိ း့်ပီ့ေသာအခါ လကးခဵတငးချငးံ ရြိပါသညး။ သငးသညး အခနး့ ှ၀ ကို ႏြစး
ႏြစးအတျငး ယခငး အခနး့ ှ၀ တငးသျငး့်ပီ့ရုတးသိမး့်ပီ့ေသာအခါ တျငးလညး့ လကးခဵတငးချငးံရြိပါသညး။
အကယး၍ အေထျေထျရုတးသိမး့မြဳကို ချငးံ်ပဳခဲံလ္ြငး ကၽျႏုးပးသညး မညးသညးံေၾကျ့မဆို ေပ့ရနးလိုေသ့ပါသလာ့
?
မြနးပါသညး။ အကယး၍ အေထျေထျရုတးသိမး့မြဳ ချငးံ်ပဳခဲံလ္ြငးေတာငး တခ္ိဳ ံအေၾကျ့မ္ာ့သညး ေဒွါလီ
ခဵ်ခငး့ အတျကး ရုတးသိမး့်ခငး့ရြိမညး မဟုတးပါ။ ထို ံအ်ပငး ေဒွါလီခဵအမ္ိဳ့အစာ့သညး မညးသညးံအေၾကျ့မ္ာ့မြ
ရုတးသိမး့ရမညးကို အက္ိဳ့သကးေရာကးပါသညး။
ေဒွါလီခဵ်ခငး့တျငး ေဆာငးရျကး်ခငး့မရြိေသာ အေၾကျ့မ္ာ့မြာ ေဒွါလီခဵရနးတငး်ပီ့ ဿ၁ွ ရကးအတျငး့
ၾကီ့ၾကပးေသာအချနးမ္ာ့၊ ေက္ာငး့သာ့ေခ့္ေငျမ္ာ့၊ ကျာရြငး့ရဵု့ေတားအမိနး ံအရ ေပၚေနေသာ အေၾကျ့မ္ာ့၊
ရာဇွတးမြဳဆိုငးရာ ဒဏးေငျမ္ာ့ ႏြငးံ မူ့ရစးေသာကးစာ့်ပီ့ကာ့ေမာငး့်ခငး့မြ ေပၚလာေသာ အေၾကျ့မ္ာ့၊ ႏြငးံ
ေၾကျ့်မြီစာ့ လိမးလိညးမြဳ ယဵုၾကညးသူလူၾကီ့အ်ဖစး ယဵုၾကညးအပးႏဵြထာ့ေသာတာွနးကို ေဖါကးဖ္ကး်ခငး့ သို ံမ
ဟုတး ေၾကျ့ရြငးကို နာၾကငးေအာငး်ဖစးေပၚေစေသာ “တမငးတကာ” လုပးက္ဴ့လျနး်ခငး့ တို ံ်ဖစးပါသညး။ ေဒွါ
လီခဵ တရာ့ရဵု့သညး မညးသညးံအေၾကျ့အမ္ိဳ့အစာ့ေဆာငးရျကး်ခငး့တျငးပွ
ါ ငးသညး်ဖစးမ်ဖစးကို
ဆဵု့်ဖတးပါလိမးံမညး။
ေဒွါလီခဵရနးတငး်ခငး့သညး ကၽျႏးုပး၏ အေၾကျ့စဵႏြဳနး့ကို မညးသို ံထိခိုကးႏိုငးသနညး?့
ေဒွါလီခဵရနးတငး်ခငး့သညး သငးအေၾကျ့စဵႏြဳနး့မြတးတမး့ကို တစးဆယးႏြစးအထိ မြတးသာ့ထာ့လိမးံမညး၊
သို ံေသားလညး့ ဤမြတးသာ့ခ္ကးသညး အထူ့သ်ဖငးံ ေၾကျ့်မီရြငးေပၚတျငး ချငးံ်ပဳ်ခငး့ သို ံမဟုတး ပယးခ္်ခငး့
ရြိမရြိ မူတညးပါလိမးံမညး၊ ႏြငးံ မညးသညးံ ေဒွါလီခဵ်ခငး့အမ္ိဳ့အစာ့တျင-း အခနး့ ှ၀ ်ပနးလညးဖျဲ ံစညး့်ခငး့ သို ံမ
ဟုတး အခနး့ ၇ ဖ္တးသိမး့်ခငး့ ပါွငး်ခငး့ေပၚမူတညးပါလိမးံမညး။ ဤအရာသညး တဦ့်ခငး့စီအတျကး အသစး
ေခ့္ဌာ့်ခငး့အတျကး အခကးအခဲ်ဖစးေနသူမ္ာ့ ေဒွါလီခဵ်ခငး့တငးႏိုငးရနး သို ံမဟုတး သူတို ံသညး ်မငးံမာ့ေသာ
အတို့ႏြဳနး့တခု ေပ့ေခ္ရနး လဵု်ခဵဳမြဳတခု ရရြိရနး အတျကး ်ဖစးရို့်ဖစးစဥး်ဖစးပါသညး။
ဿ/ဿ/ဿွှဿ
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BURMESE

ဥပေဒအခ္ကးအလကးမ္ာ့ လကးကမး့စာေစာငး အတျဲ
အိုဟိုငး့အို့်ပညးနယး ေရြ ံေနမ္ာ့အစညး့အရဵု့

PO Box 16562
Columbus, OH 43216-6562
(800) 282-6556 or (614) 487-2050
www.ohiobar.org
အိုဟိုငး့အို့်ပညးနယးေရြ ံေနေဖါငးေဒ့ရြငး့ မြ ရနးပဵုေငျထုတးေပ့ပါသညး။
ဤအရာသညး ဥပေဒအခ္ကးအလကး ်ပညးသူမ္ာ့အတျကးအခ္ကးအလကး လကးကမး့စာေစာငး အတျဲမြ တခု်ဖစးပါသညး။
တ်ခာ့အရာမ္ာ့ကို သငးံေ ရြ ံေနရဵု့၊ အို့ဟိုငး့အို့်ပညးနယး ေရြ ံေနမ္ာ့အစညး့အရဵု့ကိုစာေရ့်ခငး့၊ သို ံမဟုတး
www.ohiobar.org. တျငးရယူႏိုငးပါသညး။

ဤလကးကမး့စာေစာငးတျငးပါွငးေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး အေထျေထျသာ်ဖစးသညးႏြငးံ တခ္ိဳ ံတိက္ေသာ တရာ့ေရ့
ရာ ်ပႆနာမ္ာ့ကို ေရြ ံေနတေယာကးကိုအရငး မတိုငးပငးပဲ အသဵု့မ်ပဳသငးံပါ။

þOya'a&;&mtcsuftvufvufurf;pmapmifwGJonf pm;oHk;olrsm;trsm;qHk;BuHKawGU&aom Oya'a&;&m
jyomemrsm;twGuf a,bk,sowif;tcsuftvufrsm;ay;ygonf/
tm&Som;0efaqmifrItzGJUonf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;\taxmuftyHhjzifh tcsKdUaomOya'a&;&m
tcsuftvufvufurf;pmapmifrsm;tm;t*FvdyfbmomrStm&Sbmomtrsm;tjym;odkYbmomjyefqdkxm;ygonf/
tm&Som;0efaqmifrItzGJUonf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;ESif qufEG,f?vufa0cH? (odkYr[kwf)
ywfoufaomolr[kwfyg/ bmomjyefrSefuef?jynfpHkrIrsm;twGuf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;rS
udk,fpm;jyKtmr rcHEdkifyg/ bmomjyefvkyfief;pOfaMumifh Oya'a&;&mt"dyÜg,frsm;tm; tusKd;oufa&mufrI
&SdEdkifonfudkaus;Zl;jyKíowdjyKyg/ þOya'a&;&mtcsuftvufvufurf;pmapmifwGJtm; wdusaomtajctae
&yfrsm;twGuf Oya'tMuHay;taejzifhtpm;xdk;&efr&nf&G,fyg/ Oya'a&;&mtMuHÓPfrsm;twGuf
oif\tajctaeESifhOya'abmifudkoduRrf;em;vnfaoma&SUaeESifhomwdkifyifoifhonf/
With the permission of Ohio State Bar Association, the translation of this Brochure was completed by
Asian Services In Action, Inc., which was financially assisted by the Ohio State Bar Foundation. The
views expressed herein do not necessarily represent those of the Ohio State Bar Foundation.
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