
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လက္ေတြ႕အသုံးခ် လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

ေငြစာရင္းေရးဆြဲရန္ သင္ယူေလ့လာျပီး၊ ေရးဆြဲထားသည့္အတုိင္း လိုက္နာသံုးစြဲပါ။

ေငြစာရင္းေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ 
အေျခခံအခ်က္မ်ား

ေငြစာရင္းထားရ ိွျခင္းသည္ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကုိ အခ်ိန္ 
မွန္ေပးေခ်ရန္၊ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားရန္ႏွင့္ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေမ်ာ ္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္ဝရန္အတြက္ 
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ 

သင္၏ေငြစာရင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေအာက္ပါ အခ်က္ငါးခ်က္ကုိ 
လုိက္နာက်င့္သုံးပါ။ 

၁။ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ပါ။
သင့္အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕အသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ ပုိမုိသုံးစြဲရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့မည္ဆုိပါက 
အျခားအသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ သတိရွိပါ။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြကုိ မည္ သုိ႔ ခြဲေဝသုံးစြဲမည္ဆုိသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 
ခ်မွတ္ပါ။

၂။ သင္၏ ၀င္ေငြကုိ ေပါင္းၾကည့္ပါ။
လစဥ္ ေငြစာရင္းေရးဆြဲရန္အတြက္ သင္အေနျဖင့္ မည္မွ် 
၀င္ေငြရိွသည္ကုိ သိရိွရန္လိုအပ္သည္။ လစာေငြ၊ အတုိး၊ ပင္စင္လစာ ႏွင့္ 
အျခားအရင္းအျမစ္မ်ားအပါအ၀င္ ၀င္ေငြအားလုံးကုိ ေပါင္းပါ။

၃။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ခန္႔မွန္းပါ။
လစဥ္ ပုံေသႏွင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲသည့္အခါ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ပါ။

၄။ ကြဲျပားခ်က္ ကုိ ရွာေဖြပါ။
၀င္ေငြထဲမွ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ဖယ္ထုတ္ကာ လက္က်န္ေငြ မည္မွ်ရိွမည္ကုိၾကည့္ပါ။ 
အႏုတ္လကၡဏာျပေနပါက အသုံးစရိတ္မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ပါ။ 

၅။ စီစစ္ပါ၊ ျပဳျပင္ပါ၊ ရည္မွန္းခ်က္ထားပါ။
ေငြစာရင္းေရးဆြ ဲျပီးပါက သင္၏ အမွန္တကယ္ ၀င္ေငြႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ စီစစ္ပါ။  
လုိအပ္မႈမရိွဘဲ ကုန္က်ထားသည့္ အသုံးစရိတ္မ်ားကို ေတြ႕ရိွသည့္အခါ သင ္
အံအားသင့္သြားမည္။ သင့္၏ ေနထိုင္မႈပုံစံ၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ကုိက္ညီေစရန္ ေငြစာရင္းကုိခ်ိန္ဆျပဳျပင္ပါ။

ေငြစာရင္း၏ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ား
၀င္ေငြ မည္သည့္ပမာဏကုိ မည္သည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား (အခြန္ေဆာင္ျပီး) 
အတြက္ သုံးစြဲသင့္သည္ ဆုိသည္႔ အေျခခံ လမ္းညႊန္ခ်က္ အခ်ိဳ႕ရိွပါသည္။ 

စမတ္ဖုန္းအက္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ 
သင့္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေငြစာရင္းေရးဆြဲရန္ ကူညီေပးႏိုင္မည့္အျပင္ 
သုံးစြဲခဲ့သည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိလည္း အလိုအေလ်ာက္ 
မွတ္တမ္းတင္ေပးႏုိင္သည္။ 

လစာတုိးမႈ (သို႕)အိ္မ္ဌားရမ္းခေျပာင္းလဲမႈ အစရွိသည့္ ၀င္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ 
အသုံးစရိတ္မ်ားတြင္ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရိွပါက ေငြစာရင္းကုိ 
ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လုိအပ္သည္။

စတင္ျခင္း
ေငြစာရင္းေရးဆြဲရန္အတြက္ ပထမဆုံးအဆင့္မွာ သင့္တြင္ ၀င္ေငြ မည္မွ်ရိွသည္၊ 
မည္မွ်သုံးစြဲမည္ ဆုိသည္တုိ႔ကုိ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ထားရန္ျဖစ္သည္။ 
သင္၏လက္ရွိေငြေၾကးစာရင္းႏွင့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေမ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္
မီရန္အတြက္ မည္မွ်စုေဆာင္းသင့္သည္၊ သုံးစြဲသင့္သည္ဆုိသည္ တို႕ကို 
ပုိမုိနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေငြေၾကးစာရင္းဇယား တြက္ခ်က္နည္းကုိ 
အသုံးျပဳလုိက္ပါ။ ပုံေသအသုံးစရိတ္မ်ားသည္ လစဥ္လတုိင္း တူညီမႈရိွျပီး၊ 
ပုံေသမဟုတ္ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ားသည္ လစဥ္ေျပာင္းလဲမႈရိွသည္ကုိ သတိထားပါ။

မိမိ၏ ေငြေၾကးအတိုင္းအတာႏွင့္ ေလ်ာ္ညီရန္ ကုန္က်စရိတ္ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ထိန္းညိွႏိုင္သည္။

အရင္းအျမစ္ - U.S Bureau of Labor Statistics, ၂၀၁၅

အိမ္ရာေနထိုင္မႈ - ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း

ပုိ႔ေဆာင္ေရး - ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း

အသက္အာမခံႏွင့္ ပင္စင္ - ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္း

ကုန္စိမ္း၀ယ္ယူမႈ - ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ - ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း

အသုံးအေဆာင္မ်ား - ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း

ေဖ်ာ္ေျဖေရး - ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း 
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သင္၏ေငြစာရင္းကို ဖန္တီးပါ။



ေငြစာရငး္ေရးဆဲြေရးဆိုင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ား
ေငြစာရင္း ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ 
practicalmoneyskills.com/budgeting 

ေငြစာရင္း စာရင္းဇယား
practicalmoneyskills.com/budgetplanner

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ တြက္ခ်က္နည္းမ်ား
practicalmoneyskills.com/calculators

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။

လစဥ္ စုေဆာင္းထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကုိ  ေမ်ာ္လင့္မထားဘဲ 
ေပၚေပါက္လာေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္  
အေရးေပၚစုေဆာင္းေငြအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားပါ။ 

အသံုးစရတိ္မ်ားကုိ သုံးစဲြရာတြင္ ခ်င့္ခ်ိန္ႏိႈင္းဆကာ 
ပါးနပ္မႈရိွပါေစ။ 
ေငြစာရင္း ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီးသည္ႏွင့္  မွတ္တမ္းတင္မႈကုိစတင္ပါ။ 
ေငြေၾကးကို မည္သည့္ေနရာတြင္ သံုးစြဲမည္ကို ပိုင္းျဖတ္ၿပီးသည့္အခါ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ ပုိမိုလြယ္ကူသြားၿပီး၊ သုံးစြဲမႈမ်ားကုိလည္း 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္လိမ့္မည္။ 

အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ လုံး၀မသံုးပဲၿခိဳးျခံေခၽြတာျခင္းထက္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ 
ေယ်ဘူယ်အားျဖင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ 
အပုိအသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ၿပီးသည့္အခါ လစဥ္စုေဆာင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ 
ရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိဖို႕ရာ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ 

ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု ခ်မွတ္ရန္အတြက္ ခ်င့္ခ်ိန္ႏႈိင္းဆမႈဥာဏ္စြမ္းရွိရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။
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လုပ္ေဆာင္ရန္အရာမ်ားကုိ တိက်စြာ အၾကံျပဳပါ။

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝရမည္ ဆုိသည္ကုိ 
သိရိွတုိင္းတာႏုိင္ရမည္။

က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈရိွျပီး၊ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ရမည္။

သင့္ဘ၀အတြက္ အဓိပၸါယ္ရိွျပီး က်ိဳးေၾကာင္းကိုက္ညီမႈရိွသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား

သတ္မွတ္ထားေသာ ၿပီးဆံုးရမည့္ေန႔ရက္ပါရိွေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ရမည္။

ေငြစာရင္း ဇယား

၀င္ေငြ - ၁

၀င္ေငြ - ၂

အတုိး

အျခား

လစဥ္ အသားတင္၀င္ေငြ

စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ
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စုစုေပါင္း လစဥ္၀င္ေငြ

စုစုေပါင္း အသုံးစရိတ္မ်ား

စုစုေပါင္း လစဥ္အသုံးစရိတ္မ်ား
(ပုံေသႏွင့္ ပုံေသ မဟုတ္ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ားေပါင္းပါ) 

စုေဆာင္းမႈ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း
(စုစုေပါင္း လစဥ္၀င္ေငြမွ စုစုေပါင္း လစဥ္အသုံးစရိတ္ကုိ ႏုတ္ပါ)

K

K

K

ေနအိမ္

ေၾကြးျမီေပးေခ်မႈမ်ား

ပုိ႔ေဆာင္ေရး

အာမခံ

အျခား

ပုံေသ လစဥ္ အသုံးစရိတ္မ်ား

K

K

K

K

K

Kစုစုေပါင္း ပုံေသ အသုံးစရိတ္မ်ား

ပုံေသမဟုတ္ေသာ လစဥ္ အသုံးစရိတ္မ်ား

အစားအစာ/ ကုန္စိမ္းမ်ား 

ေဖ်ာ္ေျဖမႈ/ အပန္းေျဖမႈ

ေဆး၀ါး

အသုံးအေဆာင္မ်ား

အျခား 

ပုံေသမဟုတ္ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ား

K

K

K

K

K

K

ထပ္မံ သိရိွလုိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ www.practicalmoneyskills.com တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။
၂၀၁၆ Visa Inc.




