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ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕အသုံးခ် 
ေငြေၾကးလမ္းညႊန္



သင့္ကုိယ္ပုိင္ေငြေၾကးအတြက္ အေကာင္းဆုံး 
အရာတစ္ခုမွာ ယင္းအား မည္သုိ႔ အသုံးျပဳရန္ 
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရရိွျခင္းျဖစ္သည္။
သင့္အေနျဖင့္ အပတ္စဥ္ ခြင့့္ျပဳေငြ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္နီးခ်င္း၏ 
ေခြးတစ္ေကာင္အား ထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းျဖင့္ ေငြ ရရိွသည္ျဖစ္ေစ 
သင့္ေငြေၾကးကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပထမဆုံး 
နည္းလမ္းတစ္ရပ္မွာ ေရတုိႏွင့္ ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ 
ေကာင္းစြာစဥ္းစားထားရန္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား 
ရရိွေစရန္အတြက္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ပါ။ သင့္ေငြေၾကးကုိ 
ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရးအတြက္ အေလ့အက်င့္အနည္းငယ္ လုိအပ္ပါသည္။ 
စက္ဘီးစီးရန္အတြက္ ေလ့က်င့္ရန္ အခ်ိန္ယူရသကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။  
သုိ႔ရာတြင္ သင့္အေနျဖင့္ ယင္းကုိ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္သည္ႏွင့္ 
တစ္ျပိဳင္နက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ လွည့္စားမႈမ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား 
အားလုံးကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 
ယခု ေငြေၾကးလမ္းညႊန္တြင္ ၀င္ေငြရွာေဖြရန္၊ စုေဆာင္းရန္၊ 
ဘ႑ာစာရင္းေရးဆြဲရန္၊ သုံးစြဲရန္၊ ေခ်းယူရန္၊ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 
ေပးကမ္းရန္ စသည္တုိ႔ကုိ ေလ့လာနုိင္ပါသည္။
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ၾကီးမားေသာ စိတ္ကူးမ်ား၊ ၾကီးမားေသာ 
ေငြေၾကးအလံုးအရင္း
သင္ႏွစ္သက္ေသာ အရာကုိ လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ ၀င္ေငြရရိွ္ေသာ 
လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။

လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္းဆုိသည္မွာ မိမိ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားႏွင့္ တမူထူးျခားသည့္ 
စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ 
မည္သူမဆို လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားစြာသည္ 
၎တုိ႔ေနအိမ္မ်ား၌ပင္ အံ့ၾသဖြယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တည္ေထာင္ထားခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ 
ကေလးငယ္မ်ားကို စာသင္ျပျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္မႈပစၥည္းမ်ားကုိ online ေပၚမွတစ္ဆင့္ 
ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အစားအေသာက္မ်ားကုိ စီမံ၍ တည္ခင္းဧည္ခံေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း စတင္လုပ္ကုိင္ၾကသည္။

သင္၏ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္တစ္ခုကို 
စတင္ရာတြင္ အတိုင္းထက္အလြန္ ေအာင္ျမင္မႈရႏုိင္ပါသလား။ 

၁။

၂။

၃။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစိတ္ကူးမ်ား

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ 

စိတ္၀င္စားပါသလား။ 
သင့္ေနအိမ္ႏွင့္ 

အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ 
ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ 
အရာမ်ားကုိ စုေဆာင္းပါ။ 

တိရစာၦန္မ်ားကုိ 
ခ်စ္ခင္ပါသလား။ 

အိမ္ေမြးတိရစာၦန ္
ထိန္းေၾကာင္းသည့္လုပ္ငန္းကုိ 

စတင္ပါ။

ကြန္ပ်ဴတာကို 
ကၽြမ္းက်င္စြာ 

အသံုးျပဳႏိုင္ပါသလား။

အျခားသူမ်ားကုိ 
ကြန္ပ်ဴတာအသုံးနည္း 

သင္ၾကားေပးပါ။
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သင့္ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ အေျခခံကာ အလားအလာရိွေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ား 
အေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားၾကည့္လုိက္ပါ။ သင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေရာက္ရိွေစရန္အတြက္ ေႏြရာသီ 
အားလပ္ရက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခ်ိန္ေနာက္ပုိင္းတြင္ မည္သည့္ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္မ်ားကုိ 
စတင္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ပါသနည္း။

MMK

MMK

၁။

၂။

၃။

၁။

၂။

၃။

MMK

သင္မည္ကဲ့သုိ႔ ၀င္ေငြ စတင္ရရိွႏုိင္ပါသနည္း။

အလားအလာရိွေသာ အသက္ေမြး၀မ္ေၾကာင္း လစာ

သင္၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းကုိ 
ပုံေဖာ္ပါ။
ကေလးဘဝတြင္ ဆိုင္ခံုတစ္ခုခင္း၍ အေအးေရာင္းကာ ဝင္ေငြရွာခဲ့ဖူးလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ 
လူႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာသည့္အခါ အနာဂတ္တြင္ ၀င္ေငြ ရရိွရန္အတြက္ မည္ကဲ့သုိ႔ 
လုပ္ကုိင္လုိပါသနည္း။

မည္သို႕စတင္ရန္ မေသမခ်ာ ျဖစ္ေနပါသလား။ ေက်ာင္းစာၾကည့္တုိက္ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ 
သင္၏ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားႏွင့္ အလားအလာရိွေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိ ရွာေဖြသံုးသပ္ရန္အတြက္ 
အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတစ္ရပ္ကုိ 
ခ်က္ခ်င္းေရြးခ်ယ္ရန္ မလုိအပ္ပါ။ ထုိ႔အတြက္ စိတ္၀င္စားမႈ နယ္ပယ္တစ္ခုတည္းတြင္ သင့္ကိုယ္သင္ 
ကန္႔သတ္မထားပါႏွင့္။ 

ကၽြမ္းက်င္မႈပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္ အားထုတ္ၿပီး ေဒသတြင္း လူမႈေရးရာဌာနမ်ားတြင္ အလားအလာရိွေသာ 
အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္မ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူပါ။

သင့္အေနျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ စဥ္းစားျခင္း မရိွေသး ပါကလည္း 
ၾကိဳတင္စီစဥ္ျခင္းသည္ သင့္အား အလုပ္ျဖစ္ေစရန္ ကူညီႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ သင့္ ဦးေႏွာက္ကုိ အသုံးခ် 
စဥ္းစားဆင္ျခင္ေစျခင္းျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ သင္လုပ္ကုိင္လုိေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္ 
သုံးခုကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ သုေတသနအနည္းငယ္ ျပဳလုပ္ျပီး၊ အလုပ္အကုိင္ တစ္ခုစီအတြက္ 
ကနဦး ပွ်မ္းမွ်လစာကုိ သတ္မွတ္ပါ။ မည္သည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ သင္ေရြးခ်ယ္မည္နည္း။
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၀င္ေငြ စတင္ရရိွရန္  
သင္အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါျပီ။
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သင္၏ ေငြစုေဆာင္းရန္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ ပုိမုိ 
ထက္ျမက္ပါေစ။ 
သင္အေနျဖင့္ ၀င္ေငြမ်ား ရရိွျပီးမ်ားမၾကာမီ အားလုံးကုိ သုံးစြဲလုိစိတ္ ရိွေကာင္း 
ရိွပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါ ပမာဏအစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ကုိ စုေဆာင္းပါက 
ေရရွည္တြင္ သင့္အတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ေရတုိ၊ ေရရွည္ႏွင့္ အလယ္အလတ္ကာလ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ေငြစုေဆာင္းမႈအေၾကာင္းကုိ 
သုံးသပ္ၾကည့္ကာ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ရပ္စီ ေရာက္ရိွရန္အတြက္ တစ္လလွ်င္ ေငြမည္မွ် စုေဆာင္းမည္ကုိ 
ဆုံးျဖတ္ပါ။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ သင္လစဥ္ စုေဆာင္းမည့္ ေငြပမာဏသည္ အဆုိပါ လတြင္ 
သင္ရရိွသည့္ ၀င္ေငြထက္ ပုိမုိ မမ်ားျပားႏုိင္သည္ကုိ သတိရပါ။ ထုိ႔ေနာက္ သင္အပတ္စဥ္ စုေဆာင္းမည့္ 
ေငြျဖင့္ သင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ေရာက္ရိွရန္အတြက္ သင္မည္မွ်ၾကာ စုေဆာင္းရမည္ကုိ သိရိွႏုိင္ရန္ 
တြက္ခ်က္ပါ။

မည္သည့္အရာအတြက္ သင္ စုေဆာင္းေနပါသနည္း။

မည္သည့္အရာအတြက္ သင္ စုေဆာင္းေနပါသနည္း။

မည္သည့္အရာအတြက္ သင္ စုေဆာင္းေနပါသနည္း။

ရည္မွန္းထားေသာ ကုန္က်စရိတ္

ရည္မွန္းထားေသာ ကုန္က်စရိတ္

ရည္မွန္းထားေသာ ကုန္က်စရိတ္

အပတ္စဥ္ စုေဆာင္းေငြမ်ား 

လစဥ္ စုေဆာင္းေငြမ်ား

လစဥ္ စုေဆာင္းေငြမ်ား

သင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေရာက္ရိွရန္ 
လုိအပ္သည့္ အခ်ိန္

သင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေရာက္ရိွရန္ 
လုိအပ္သည့္ အခ်ိန္

သင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေရာက္ရိွရန္ 
လုိအပ္သည့္ အခ်ိန္

ေရတုိ ရည္မွန္းခ်က္ ( တစ္လ)

အလယ္အလတ္ ကာလ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ( ၂ လမွ ၁၂ လ အထိ)

ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္ ( တစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာ) 

MMK

MMK

MMK

÷

÷

÷

=

=

=

MMK

MMK

MMK

/ရက္သတၱပတ္မ်ား

/လမ်ား

/လမ်ား
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သင့္ေငြေၾကး တုိးပြားမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

ထပ္ေပါင္းအတုိး အလုပ္လုပ္ျခင္း

အကယ္၍ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀ ကုိ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း အတုိးႏႈန္းျဖင့္ လစဥ္ အပ္ႏွံသည္ဆုိပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ 
သင္ရရိွမည့္ အတုိးသည္ သင့္ စုေဆာင္းေငြကုိ တုိးပြားေစရန္ ကူညီပါလိမ့္မည္။ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္း 
အတုိးျဖင့္ သင့္စုေဆာင္းေငြမ်ားကုိ သုံးႏွစ္ၾကာ စုေဆာင္းထားသည့္အခါ ထပ္ေပါင္းအတုိးျဖင့္ မည္မွ် 
တုိးပြားလာမည္ကုိ ၾကည့္ပါ။

ေငြစုစာရင္းမ်ားသည္ သင္၏ ေငြေၾကးကုိ ေဘးကင္းလုံျခဳံေစရန္ႏွင့္ အတုိးေငြမ်ားျဖင့္ 
တုိးပြားေစရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ စာရင္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ကာ မည္သည့္ 
အသက္အရြယ္၌မဆုိ သင့္ မိဘမ်ား၏ အကူအညီႏွင့္ စတင္စုေဆာင္းႏုိင္ပါသည္။

ဘဏ္ရိွ သင့္စုေငြမ်ားကုိ ထုတ္ယူျခင္း မျပဳဘဲ အခ်ိန္ပုိၾကာၾကာ အပ္ႏွံထားပါက သင့္ 
ေငြေၾကး ပုိမုိတုိးပြားလာမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ေငြစုစာရင္းမွ ေငြေၾကး မည္မွ် မၾကာခဏ 
ထုတ္ယူသင့္သည္ကုိ သင္ ကန္႔သတ္ထားသင့္ပါသည္။ အမွန္တစ္ကယ္ လုိအပ္သည့္ 
အခါမွသာ ထုတ္ယူသင့္ပါသည္။

ထပ္ေပါင္း အတုိးဆုိသည္မွာ သင္စုေဆာင္း ထားေသာ ေငြ အေပၚႏွင့္ သင္ရရိွေသာ 
အတုိးႏွစ္ရပ္ေပါင္း အေပၚ တြင္ အတုိးရရိွျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ 

ေငြစုစာရင္းအတြက္ ပွ်မ္းမွ်အတုိးႏႈန္းမွာ လက္ရိွတြင္ ၀.၀၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ျပီး၊ 
ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္အခါေပၚမူတည္ကာ ေျပာင္းလဲမႈ ရိွႏုိင္ပါသည္။ 
တစ္ပတ္လွ်င္ အနည္းငယ္စီ စုေဆာင္းပါက သင့္စုေဆာင္းေငြသည္ အခ်ိန္ၾကာ 
လာသည္ႏွင့္အမွ် အတုိးႏွင့္ေပါင္းကာ တုိးပြားလာမည္ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ ေငြလက္က်န္ လက္က်န္ႏွင့္ အတုိး

၁ MMK ၆၀၀ MMK ၆၀၃.၂၆

၂ MMK ၁၂၀၀ MMK ၁၂၁၂.၅၈

၃ MMK ၁၈၀၀ MMK ၁၈၇၈.၀၂
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သင္သည္ အေျမာ္အျမင္ရိွသည့္ ေငြစုေဆာင္းသူ 
တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
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အားလုံး စုေပါင္းပါ၀င္ပါသည္။
အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း သင္ မည္သို႔သုံးစြဲလုိသည္။ 

စုေဆာင္းမည္ဆုိသည္ကုိ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာ ဘ႑ာေငြ စာရင္းတစ္ခုကုိ စတင္ေရးဆြဲလုိက္ပါ။ 
သင္ အလုိရိွေသာအရာမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ေသာအရာမ်ားကုိ စဥ္းစားၿပီး၊ အုပ္စုႏွစ္စု အေသအခ်ာ 
ခြဲျခားထားပါ။ ဘတ္စ္ကားစီးျခင္းသည္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစာရင္းေအာက္တြင္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး 
ပီဇာမုန္႔တစ္ခ်ပ္သည္လည္း အစားအေသာက္စာရင္းတြင္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ 
လစဥ္ သင္မည္မွ်သုံးစြဲလုိသည္ကုိ ေအာက္ပါေငြစာရင္းတြင္ ျဖည့္စြက္လုိက္ပါ။  ေငြစာရင္း၏ 
ရည္မွန္းခ်က္မွာ စုေဆာင္းရန္ ေငြလက္က်န္ရွိရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ သင္ ၀င္ေငြမည္မွ်ရွိသည္ 
ဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားျခင္းျဖင့္ စတင္လိုက္ပါ။

ရရိွေသာ ၀င္ေငြ

ခြင့္ျပဳေငြ

အျခား 

လစဥ္၀င္ေငြ စုစုေပါင္း

လက္ေဆာင္မ်ား

လစဥ္ ၀င္ေငြ

MMK

MMK

MMK

MMK

MMK

သင္ သိပါသလား။
သင္လစဥ္ ရုပ္ရွင္သြားၾကည့္သည့္အခါတုိင္း 
ေပါက္ေပါက္ဆုပ္၀ယ္စားသည့္ က်ပ္ ၁,၀၀၀ ကုိ စုေဆာင္းမည္ဆုိပါက 
ႏွစ္ကုန္တြင္ က်ပ္ ၁၂,၀၀၀ စုေဆာင္းၿပီးျဖစ္ေနမည္။

လစဥ္၀င္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ ရရိွေသာေငြကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။
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ရုပ္ရွင္မ်ား၊ ဂီတႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား

စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ

အ၀တ္အစားမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္အသုံးအေဆာင္မ်ား

ပုိ႔ေဆာင္ေရးကုန္က်စရိတ္

စုစုေပါင္း ကုန္က်ေငြမ်ား

အစားအစာႏွင့္ သားေရစာမ်ား

အလွဴေငြမ်ား 

အျခား 

လစဥ္ အသုံးစရိတ္ စုစုေပါင္း

ကစားနည္းမ်ား

ေက်ာင္း အသုံးအေဆာင္မ်ား

စုေဆာင္းရန္ စုစုေပါင္း 

လစဥ္ အသုံးစရိတ္မ်ား

ရလာဒ္မ်ား

MMK

MMK      

MMK          

MMK      

MMK         

MMK          

MMK        

MMK        

MMK          

MMK       

MMK           

MMK     

သင္ လစဥ္သုံးစြဲလုိေသာပမာဏကုိ ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္ပါ။ သင့္အသုံးစရိတ္မ်ားထက္ 
စုေဆာင္းေငြမ်ားကုိ ဦးစားေပးရန္ သတိျပဳျပီး၊ မိမိအတြက္ သီးျခားဖယ္ထားပါ။

သင္၏ လစဥ္၀င္ေငြစုစုေပါင္းမွ လစဥ္ သုံးစရိတ္မ်ားကုိ ႏုတ္လုိက္ပါ။ လက္က်န္ေငြမွာ စုေဆာင္းေငြထဲသုိ႔ 
ျဖည့္ထည္႔ႏုိင္မည္႔ေငြျဖစ္သည္။

ယခုအခါ သင္အေနျဖင့္ လုိခ်င္ေသာအရာမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ေသာအရာမ်ားအတြက္ မည္မွ်ကုန္က်မည္ 
ဆုိသည္ကုိ နားလည္သေဘာေပါက္မည္ျဖစ္ျပီး သင့္အတြက္ စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ သုံးစြဲရန္မွန္းဆခ်က္မ်ား 
ျပည့္မီရန္အတြက္ ေငြသံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ခ်ိန္ညိွရမည္ျဖစ္သည္။
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သုံးစြဲမႈမ်ားကုိ စုေဆာင္းမႈမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုိက္ပါ။
ေငြစာရင္းေရးဆြဲျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စုေဆာင္းရန္အတြက္ 
ေငြလက္က်န္ရိွရန္ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ေနရာတြင္ သုံးစြဲလုိသည္ကုိ သိရွိၿပီးသည့္အခါ အခ်ိဳ႕ေသာအရာမ်ားသည္ 
သင္ထင္ထားသည္ထက္ ပုိမုိကာ သုံးစြဲထားသည္ကုိ အံၾသဖြယ္ေတြ႕ျမင္ရမည္္။ ဤသည္မွာ  
ကုန္က်စရိတ္ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စုေဆာင္းရန္ 
လက္က်န္ေငြ လုံးဝမက်န္ရိွသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ေစ်း၀ယ္စင္တာတစ္ခု၌ ကုန္က်မည့္ေငြမ်ားကုိ 
အျခားတစ္ေနရာတြင္ ပုိမုိအက်ိဳးရွိစြာသံုးစြဲသင့္သည္။ ေငြစာရင္းေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ မည္သည့္အရာမ်ားကို 
ဦးစားျဖည့္ဆည္းရမည္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ အေထာက္အကူ ျပဳသည္။

ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္
စမတ္ဖုန္းအသစ္တစ္လုံး

အလယ္အလတ္ ရည္မွန္းခ်က္  
ေဆာင္းရာသီအတြက္  

ကုတ္အက်ၤ ီအသစ္တစ္ထည္

ေရတုိ ရည္မွန္းခ်က ္
ေက်ာင္းအတြက္ စာအုပ္အသစ္တစ္အုပ္
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တစ္ခါတစ္ရံ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္ကာ ေမ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ 
ပုိမုိသုံးစြဲရပါလိမ့္မည္။ ေနကာမ်က္မွန္အား မေတာ္တဆနင္းမိ၍ အသစ္တစ္လက္ဝယ္ယူရျခင္းကဲ့သုိ႔ 
အေသးစားကုန္က်သည့္ အျဖစ္အပ်က္မွ စမတ္ဖုန္းအသစ္တစ္လုံးဝယ္ယူရန္ကဲ့သို႕ 
ပုိမုိတန္ဖိုးႀကီးမားေသာ တစ္စုံတစ္ရာအတြက္ လိုအပ္လာပါက သံုးစြဲရန္ စုေဆာင္းေငြထားရိွျခင္းသည္ 
အျမဲတစ္ေစ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

နမူနာေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း သင္၏ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေရတုိ၊ အလယ္အလတ္ႏွင့္ ေရရွည္ ဟူ၍ 
အုပ္စုခြဲကာ အစီအစဥ္ခ် ေလ့က်င့္ပါ။

ေရတုိ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (၁ လ)

အလယ္အလတ္ကာလ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား  (၂ - ၁၂ လ)

ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (၁ ႏွစ္ေက်ာ္)

ကုန္က်စရိတ္

ကုန္က်စရိတ္

ကုန္က်စရိတ္

၁

၁

၁

၂

၂

၂

၃

၃

၃

MMK

MMK           

MMK           

MMK           

MMK           

MMK           

MMK           

MMK           

MMK           
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ယခု ေငြစာရင္းေရးဆြဲရန္ သင္ အသင့္ျဖစ္ေနပါျပီ။
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ေငြသက္သာေစရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရိွပါသည္။
သင့္အေနျဖင့္ မည္သည့္အရာကုိ ၀ယ္ယူရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ 
အမွတ္တံဆိပ္ သုိ႔မဟုတ္ အထူးတစ္လည္ မဟုတ္ေသာ အရာမ်ား စသည့္ 
ေရြးခ်ယ္ရန္ အနည္းငယ္ ရိွတတ္ပါသည္။

အမွတ္တံဆိပ္မွာ မွတ္သားရန္ လြယ္ကူပါသည္။ အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္တစ္ခုကုိ 
ျမင္ေတြ႕ပါက ထုတ္လုပ္သူကုိ သိေကာင္းသိမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားအသုံးျပဳသည့္ အရာသည္ 
ေယဘူယ်အားျဖင့္ မေၾကာ္ျငာသည့္ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းဆုိင္ႏွင့္ ကုန္မ်ိဳး
စုံေရာင္းခ်သည့္ဆုိင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔ ဆုိင္တံဆိပ္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ား ရိွတတ္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ 
ပစၥည္းႏွစ္ခုတြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကလြဲလွ်င္ ထူးျခားေသာ ကြဲျပားမႈ မရိွတတ္ၾကပါ။ အမ်ားသုံးပစၥည္းမ်ားမွာ 
ေစ်းႏႈန္းသက္သာျပီး၊ ေငြကုန္သက္သာေစမည့္ အခြင့္အလမ္းရိွပါသည္။

သင္ သိရိွပါသလား။
အကယ္၍ သင့္မိသားစုအေနျဖင့္ နာမည္ၾကီးအမွတ္တံဆိပ္ကုိ 
၀ယ္ယူမည့္အစား အမ်ားသုံး ေကြကာတစ္မ်ိဳးကုိ အပတ္စဥ္ ၀ယ္ယူခဲ့ပါက 
ႏွစ္ကုန္သည့္အခါ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ခန္႔ အထိစုေဆာင္းမိႏုိင္ပါသည္။ 



တစ္ခါတစ္ရံ ေရရွည္တြင္ သုံးစြဲရက်ိဳးနပ္သည့္ အရာလည္းရိွႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္တြင္  
ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရိွပါက သင့္ေဖာက္သည္မ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္ 
လိုအပ္ေကာင္းလုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ- သင့္အေနျဖင့္ ျမက္ရိတ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ 
သင့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ စတင္ပါက ျမက္ရိတ္စက္တစ္လုံး၊ ေလာင္စာဆီႏွင့္ အျခားျမက္ခင္းပုံေဖာ္သည့္ 
ကိရိယာမ်ားကုိ လုိအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
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အသစ္အဆန္းတစ္ခုခုကုိ ၀ယ္ယူသည့္အခါ မည္သည့္အခ်က္မ်ားကု ိ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္နည္း။ 

ကၽြႏု္ပ္ အလုိရိွေသာ 
အရည္အေသြး

ကုန္ပစၥည္း၏ မည္သည့္ 
အခ်က္မ်ားသည္ 

မိမိလုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ 
အေရးၾကီးဆုံး ျဖစ္ မျဖစ္ႏွင့္။ 
မိမိအလုိရိွသည့္ အရာမ်ား

မိမိအား သက္သာေစႏုိင္မည့္ 
ေလ်ာ့ေစ်းႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း 

ရိွ မရိွ

ကၽြႏု္ပ္ အမွန္တစ္ကယ္ 
လုိအပ္ေသာအရည္အေသြး

ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျပီးျခင္း 
ရိွ မရိွ

ကၽြႏု္ပ္၏ 
ဘ႑ာေငြစာရင္း
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၀ယ္ယူမည့္ အရာကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ ဆုံးျဖတ္ပါ။



ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း

အခန္း ၅ - ေခ်းယူျခင္း 
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သင္ တစ္ေန႔ေန႔တြင္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းတက္ လုိပါသလား၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ကားတစ္စီး ၀ယ္လုိပါသလား။
သင္၏ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေငြေခ်းယူၿပီး၊ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းျဖင့္ 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝႏုငိ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းဆင္းမုန္႔စားရန္အတြက္ သူငယ္ခ်င္း 
တစ္ဦးထံမွ ေငြေခ်းယူဖူးပါလိမ့္မည္။ သုိ႔မဟုတ္ ေဘ့စ္ေဘာ ေဘာလုံးပြ ဲၾကည့္ရန္ မိဘမ်ားထံမွ 
ေငြေခ်းယူေကာင္း ေခ်းယူဖူးပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေနာက္ပုိင္းတြင္မူ ေငြေၾကးအနည္းငယ ္
မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ပမာဏ ပုိမုိကာ ေခ်းယူရန္ လုိအပ္ေကာင္းလုိအပ္မည္။ ေကာလိပ္ေက်ာင္းတက္ရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ ကားတစ္စီး၀ယ္ယူရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ သင္၏ ဘဏ္စာရင္းထဲတြင ္
ရိွေသာ စုေဆာင္းေငြပမာဏထက္ ပုိမုိမ်ားျပားတတ္သည္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ ေခ်းေငြတစ္ရပ္ျဖင့္ 
သင္၏ အနာဂတ္အတြက္ ရင္းႏွ ီးျမွပ္ႏွ ံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေသာ ပစၥည္းတစ္ခု၀ယ္ယူျခင္း 
တို႕ကို ျပဳလုပ္ႏုငိ္သည္။ ဘဏ္တစ္ခုမွ ေငြေခ်းယူသည့္အခါ ယင္းသည္ အလကားရသည့္ ေငြေၾကး 
မဟုတ္ပါ။ အတုိးႏွင့္အတူ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ သင္ေခ်းယူထားသည့္ 
ေငြအားလုံးအျပင္ ၀န္ေဆာင္ချဖစ္သည့္ အတုိးကုိပါ ပူးတြေဲပးဆပ္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ျပန္ေပးဆပ္ရမည့္ အခ်ိန္
လူတုိင္းသည္ တစ္ခ်နိ္မဟုတ္တစ္ခ်နိ္တြင္ ေငြေခ်းယူၾကပါသည္။ အကယ္၍ သင္၏ ေငြစာရင္းအတိုင္း 
အတာအတြင္း ေပးဆပ္ရန္ရွိသည္တို႔ကို အခ်နိ္မီေပးႏုငိ္ရန္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ေရးဆြထဲားပါက သင္၏ 
ေၾကးၿမီမ်ား မႏိုင္မနင္းျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးပါလိမ့္မည္။ ကားအေရာင္း ေၾကာ္ျငာအစီအစဥ္မ်ားတြင္ 
အေၾကြးႏွင့္ ကား၀ယ္ယူျခင္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ ၾကည့္ရႈဖူးပါသလား။ ယခုအခ်နိ္တြင္ 
သင္ ကားဝယ္ယူႏုငိ္ဖို႔ရာ ေငြအလံုအေလာက္ရွိခ်င္မွရိွမည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း 
သင္ကားေမာင္းေကာင္း ေမာင္းေနပါလိမ့္မည္။ ယခုကိစၥမ် ိဳးအတြက္ ကားေခ်းေငြတစ္ရပ္အေၾကာင္း 
ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ ပုံမွန္ ကားေခ်းေငြသည္ အတုိး ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အခ်နိ္ကာလအားျဖင့္ ၅ ႏွစ္ 
ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ၿပီး၊ ကား၀ယ္ယူရန္ 
ေငြေခ်းလိုပါက သင္၏မိဘ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူတစ္ဦးႏွင့္ ပူးတဲြေလ်ာက္ရန္ လုိအပ္သည္။

ေခ်းယူထားေသာ စုစုေပါင္း ေငြပမာဏ

၄ ရာခိုင္နႈန္း

လေပါင္း ၆၀

က်ပ္ ၅,၀၀၀,၀၀၀

က်ပ္ ၉၂,၀၀၀

က်ပ္ ၅,၅၂၄,၉၆၀

အတုိုးႏႈန္း

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ

အတုိးအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ေခ်းေငြ

ေခ်းေငြကာလ

ကားေခ်းေငြ
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အနာဂတ္တြင္ မည္သည့္အရာမ်ားအတြက္ ေငြေခ်းယူရန္ လုိအပ္ပါသနည္း။ 

ကားတစ္စီး

ေကာလိပ္ေက်ာင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု

အိမ္တစ္လုံး



credit
score
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အဘယ္ေၾကာင့္ ေၾကြးၿမီသည္ အေရးပါ ပါသနည္း။
သင္၏ ေၾကြးၿမီကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖင့္ ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာရမွတ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။ သင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ ္
ျပည့္ျပီးသည့္ေနာက္ အနာဂတ္တြင္ မည္မွ်လြယ္ကူစြာ ေငြေခ်းယူႏုိင္ခြင့္ရွိမည္ဆိုသည္ကို လက္ရွိ 
တင္ရိွေသာ ေၾကြးၿမီပမာဏေပၚမူတည္၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွႏိုင္သည္။ ေခ်းေငြမ်ားကုိ 
မည္ကဲ့သုိ႔ေပးဆပ္ခဲ့သည္၊ မည္မွ်က်န္ရွိေနသည္ အစရွိသည့္ အျခားေသာ ဘ႑ေရးဆုိင္ရာ 
သမုိင္းေၾကာင္းမ်ားအပါအဝင္ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ သင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
ေၾကြးၿမီသမိုင္းတစ္ခုရိွသည္။ 

သင္၏ ေၾကြးၿမီသမုိင္းေၾကာင္းသည္ ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာရမွတ္ကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးျပီး၊ ေငြထုတ္ေခ်းသူမ်ား 
အေနျဖင့္လည္း သင့္အား ေငြထုတ္ေခ်းျခင္းအေပၚ မည္မွ်စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသည္ သို႔မဟုတ္ 
ပူပန္ရႏုငိ္သည္ အစရွိသည့္ အေျခအေနတို႕ကုိ ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ 

ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာရမွတ္မ်ားသည္ ၃၀၀ မွ ၈၅၀ ၾကား ရိွသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္၏ 
ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာရမွတ္ ေလ်ာ့နည္းေလေလ အနာဂတ္တြင္ ေခ်းယူမည့္ေငြအတြက္ 
အတုိးႏႈန္းျမင့္မားေလေလ ျဖစ္ဖြယ္ရိွသည္။ အေၾကာင္းမွာ သင့္အေနျဖင့္ ေခ်းေငြကုိ အခ်ိန္မီ 
ျပန္လည္ေပးဆပ္ႏုိင္စြမ္း နည္းပါးသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

သင္ သိရိွပါသလား။
အကယ္၍ ေခ်းေငြကုိ ေနာက္က်ေပးဆပ္ပါက သင္အခ်ိန္တန္ 
ေပးသြင္းရမည့္ ပမာဏထက္ ပိုမိုေသာ အတုိးႏႈန္းႏွင့္ 
ေနာက္က်ေၾကးမ်ားကိုပါ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
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သင့္အေနျဖင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ႏႈိင္းဆ၍ ေငြေခ်းယူရန္ 
အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။
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လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ထားရွိပါ
အေရးပါေသာ အြန္လိုင္းအေကာင့္မ်ားရွိ မိမိ၏ ဘဏ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား၊ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ားအပါအဝင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုၿခံဳစြာထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ 
ေသခ်ာစြာစဥ္းစားစိစစ္ၿပီး ကိုင္တြယ္ရန္လိုအပ္သည္။  

့္ 
မွန္းဆရန္ခက္ခဲသည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္တစ္ခုကို သင့္အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သင့္ၿပီး၊ စာလံုးအေနျဖင့္ 
အလြယ္တကူဖတ္ရႈရန္ မလြယ္ကူေသာ စာလံုးအႀကီးအေသးမ်ား၊ နံပါတ္မ်ားႏွင့္ သေကၤတမ်ားပါဝင္သည 
လွ် ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ် ိဳးကို ေရြးခ်ယ္သင့္သည္။ မိမိ၏ အြန္လိုင္းေပၚရွ ိ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္း 
မ်ားကို လိုအပ္ေသာအခ်နိ္တြင္ မည္ကဲ့သုိ႔ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မည္ကို သိရွထိားသင့္သည္။ မိမိ၏ လွ် ိဳ႕ဝွက ္
နံပါတ္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မသမာသူမ်ားလက္ထဲ ေရာက္ႏိုင္ဖြယ္မရွိသည့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ 
ေနရာတစ္ခုတြင္ သိမ္းဆည္းထားသင့္သည္။ 

သင္ သိရိွပါသလား။
‘1234’ ႏွင့္ ‘password’ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အသံုးမ်ားသည့္
လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ားသည္ မွတ္သားရလြယ္ကူေသာ္လည္း 
အမ်ားဆံုး ခိုးယူခံရတတ္သည့္ စကားလံုးမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 
မိမိ၏ အေကာင့္မ်ား အၿမဲလံုၿခံဳေစရန္အတြက္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ 
လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္မ်ားေရြးခ်ယ္ကာ မၾကာခဏေျပာင္းလဲထားသင့္သည္။



37

သတိထားဂ႐ုျပဳပါ
သင္၏ ေငြေၾကးႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္တို႔ကို 
ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားရွိပါသည္။

အင္တာနက္ကို ပါးနပ္စြာအသံုးျပဳပါ
မိမိမသိေသာသူမ်ားထံမွ မလိုလားေသာ အီးေမးလ္မ်ား၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို လူတိုင္း လက္ခံရရွိတတ္သည္။ 
၎အီးေမးလ္မ်ားကို အေကာင့္ေျမာက္မ်ားစြာထံသို႔ပို႔ကာ ေတာင္းခံမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။  
မိမိ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံေသာ ေၾကာ္ျငာအီးေမးလ္းမ်ားကို ဖ်က္ပစ္ပါ။ 
Anti-Virus ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္၊ Anti-spyware ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္တို႔ကို အၿမဲအဆင့္ျမွင့္တင္အသံုးျပဳပါ။ 
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္သာ ေစ်းဝယ္ပါ (ေသာ့ခေလာက္ပံုငယ္ေလး၏ ေဘးရွိ 
ဝက္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာအကြက္တြင္ ‘https’ ပါ မပါ စစ္ေဆးပါ)။ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္သက္ေသခံလက္မွတ္၊ 
ဘဏ္ကတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို 
အီးေမးလ္ေပးပို႔ျခင္း၊ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား လံုးဝမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။

မိမိ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေငြေၾကးမွတ္တမ္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပါ
သင္၏ မိဘမ်ားသည္ သင့္အတြက္ ေငြစုအေကာင့္တစ္ခု ဘဏ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးဖူးပါသလား။ မိမိ၏ 
အေကာင့္ထဲရွိ ေငြပမာဏ၊ ေငြအထုတ္အသြင္းျပဳလုပ္ထားေသာ ပမာဏမ်ားအားလံုးပါဝင္ေသာ 
လစဥ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းတစ္ခုကို သင့္အေနျဖင့္ ဘဏ္မွ ေတာင္းယူႏုိင္သည္။ မလိုအပ္ေသာ 
ဘဏ္စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေငြေၾကးမွတ္တမ္းမ်ားပါဝင္ေသာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ဆုတ္ၿဖဲပစ္ပါ။ သို႔မွသာ သင္၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ မသမာသူမ်ား၏ လက္သို႔ 
မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈရန္ကို သတိထားပါ
သင္၏ မိဘမ်ားသည္ ေငြေၾကးလိမ္လည္သူမ်ား၏ရန္ကို သတိျပဳရန္ ေျပာျပဖူးပါလိမ့္မည္။ 
၎လိမ္လည္သူတို႔သည္ ဘဏ္၊ အေၾကြးဝယ္ခြင့္ကတ္ကုမၸဏီ၊ အစိုးရေအဂ်င္စီ၊ အလွဴခံအဖြဲ႕ 
သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟုဆို၍ သင့္ထံသို႔ဖုန္းေခၚဆိုကာ သို႔မဟုတ္ 
အီးေမးလ္ေပးပို႔ကာ ဆက္သြယ္လာတတ္ေသာသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ သင္၏ ဘဏ္အေကာင့္ သို႔မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္တို႔ႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္တို႔ကို မည္သည့္အခါတြင္မွ မေပးပါႏွင့္။ 
ေတာင္းခံမႈသည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိပါက ဤေတာင္းခံမႈကိုတိုက္ရိုက္အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ သင္၏ မိဘမ်ားကို 
ကုမၸဏီထံသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခုိင္းသင့္သည္။
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သင္၏ ေငြေၾကးမ်ား လံုၿခံဳပါသည္။ 
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ကမာၻၾကီးကုိ ေျပာင္းလဲလုိက္ပါ။
သင္မည္သည့္ အရာကုိ ဂရုျပဳထားသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္၏ ထည့္၀င္မႈသည္ ေျပာင္းလဲမႈ 
တစ္ရပ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။

လွဴဒါန္းမႈျပဳရန္အတြက္ ေငြမ်ားကုိ စုေဆာင္းသည့္အခါ၊ ေငြမည္မွ် လွဴဒါန္းလုိသည္ကုိ အစီအစဥ္ 
တစ္ရပ္ ခ်မွတ္ထားပါ။ သင့္အတြက္ တစ္ပတ္စာ ခြင့္ျပဳေငြမွ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ စုေဆာင္းထားေကာင္း 
ထားႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ တစ္ပတ္လွ်င္ ၁၀ ေဒၚလာရရိွပါက သင့္အတြက္ တစ္ပတ္စာ ခြင့္ျပဳေငြ 
ရရိွတုိင္း တစ္ေဒၚလာ စုေဆာင္းေငြရိွမည္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ထားလုိက္ပါ။ 
သင့္ မိတ္ေဆြမ်ား မိသားစုမ်ားအားလည္း အတူပါ၀င္ေစပါ။ အုပ္စုလုိက္ ထည့္၀င္ျခင္းသည္ ပုိမုိ 
ၾကီးမားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွေစႏုိင္ပါသည္။

မည္သည့္အရာမ်ားကုိ သင္ ဂရုျပဳသနည္း။

ေဆးသုေတသနဆုိင္ရာ

ဆာေလာင္မႈ 
ေလ်ာ့ပါးေရးဆုိင္ရာ 

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ 

တိရစာၦန္ အက်ိဳးဆုိင္ရာ 
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သင္ဟာ မုိင္ႏွင့္ခ်ီ ေျပးႏုိင္ပါသလား။
လွဴဒါန္းမႈတစ္ရပ္အတြက္ ေျပးျပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္ကုိ ၀င္လုိက္ပါ။

သင္ အႏုပညာ အလုပ္မ်ား လုပ္ကုိင္ပါသလား။
သင္ ဖန္တီးထားေသာ အရာမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ကာ သင္ဂရုျပဳသည့္ 
အရာတစ္ခု ရွင္သန္ေစရန္ လွဴဒါန္းလုိက္ပါ။

သင္ဟာ အလြန္ေတာ္ေသာ
ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသလား။
သင့္ပတ္၀န္းက်င္မွ အျခားကေလးမ်ားအတြက္ 
စာသင္ၾကားေပးရန္ သင္၏ အခ်ိန္ကုိ ေပးဆပ္လုိက္ပါ။

အကယ္၍သင့္တြင္ ေပးဆပ္ရန္ အခ်ိန္မရိွပါက ပစၥည္းမ်ားကုိ လွဴဒါန္းရန္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ 
သင္ဖတ္ျပီးေသာ စာအုပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ သင္ႏွင့္ သိပ္မေတာ္ေတာ့ေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကုိ ပရဟိတ 
အဖြဲ႕ထံ ေပးအပ္လိုက္ပါက လုိအပ္ေနသည့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ကူညီရာ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။ 
သင္မလုိအပ္ေသာ ပစၥည္းပစၥယမ်ားကုိ စာရင္းျပဳစုလုိက္ပါ၊ ထုိ႔ေနာက္ ထုိကဲ့သုိ႔ လွဴဒါန္းပစၥည္းမ်ားကုိ 
လက္ခံေသာ အဖြဲ႕တစ္ခုအား ရွာေဖြပါ။ သင္ေပးလွဴေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ 
အေျခအေနရိွေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ က်ိဳးပဲ႔ေနေသာ ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေဆြးေျမ႕ေနေသာ ပစၥည္း 
မ်ားကုိ မလွဴဒါန္းပါႏွင့္။
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ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻတစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ 
လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ သင္ေရာက္ရိွေနပါျပီ။ 



နိဂုံးခ်ဳပ္
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၀မ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူပါသည္ !
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေငြေၾကးဆုိင္ရာလမ္းညႊန္မႈမ်ားကုိ ယခုအခါ 
ေတြ႕ျမင္သိရိွထားျပီးျဖစ္ရာ သင္သည္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 

ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရိွေနပါျပီ။ 
ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္မ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ေငြေၾကးကုိ ေကာင္းစြာကုိင္တြယ္သုံးစြဲျခင္းအတတ္မွာ တစ္ညတည္းႏွင့္ 
တတ္ေျမာက္သြားသည့္အလုပ္ မဟုတ္ပါ။ ဘ၀တစ္သက္တာ ကၽြမ္းက်င္စြာ 

လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကုိ 
နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွိျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကး 

စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိကိုယ္မိမိ ယုံၾကည္မႈရွိေစပါသည္။

ေငြေၾကးစီမံခန္ခြဲမႈဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တုိးတက္ေစရန္အတြက္ 
အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ သင္သိရိွထားသမွ်ကုိ ပံုမွန္မျပတ္ 
ဆက္လက္က်င့္သုံးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေငြစာရင္းေရးဆြဲျခင္း၊ 

ေငြစုေဆာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သုံးစြဲျခင္း အစရွိသည္တို႕ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ပုိမုိလုပ္ေဆာင္ေလေလ သင္ ပုိမုိ ကၽြမ္းက်င္ေလေလ 

ျဖစ္လိမ့္မည္။
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Financial Football (ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေဘာလံုးပြ)ဲ | ကစားပြမဲ်ား
အေျဖတစ္ရပ္ထုတ္ရန္အတြက္ သင့္ ဦးေႏွာက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ၿပီလား။ 
ယခု NFL- သ႑ာန္ ေငြေၾကးေဘာလုံးပြဲကုိ ကစားကာ ကြင္းတစ္ေလ်ာက္ 
တိုက္စစ္ဆင္ႏိုင္ၿပီး ရမွတ္မ်ားတုိးပြားေစရန္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖပါ။ 
practicalmoneyskills.com/financialfootball

သင္ ထပ္မံ ေလ့လာလုိပါသလား။
သင္၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ အေထာက္အပံ့ေပးမည့္ 
စိတ္၀င္စားဖြယ္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ www.practicalmoneyskills.com တြင္ 
ၾကည့္ရႈပါ။

Rocket’s Powerful Plan | ရုပ္ျပကာတြန္းမ်ား
ယခု စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ရုပ္ျပကာတြန္းအသစ္မွ နဂါးေငြ႕တန္းကုိ 
ေစာင့္ၾကပ္ေပးသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေငြေၾကးစုေဆာင္းျခင္း အေရးပါမႈႏွင့္ 
လုိအင္ဆႏၵမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ထပ္မံေလ့လာလုိက္ပါ။ 
practicalmoneyskills.com/guardians

Financial Soccer (ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ေဘာလံုးပြ)ဲ | ကစားပြမဲ်ား
Visa ၏ ကမာၻ႕ဖလားသ႑ာန္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာေဘာလုံးပြဲကုိ ကစားကာ သင္၏ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မ်ားကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးလိုက္ပါ။ ဤကစားနည္းသည္ 
ေရြးခ်ယ္စရာအေျဖမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားပါ၀င္ေသာ ဗီဒီယိုဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကဲ 
ကစားရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ျပီလား။ 
practicalmoneyskills.com/financialsoccer

Avengers: Saving the Day | ရုပ္ျပကာတြန္း  
ေငြေၾကးစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစျခင္းအေၾကာင္း 
သိရွိရန္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ပညာေပးရုပ္ျပကာတြန္းမွ သုူရဲေကာင္းမ်ား၊ 
အထူးဧည့္သည္ေတာ္တို႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္ပါ။ 
practicalmoneyskills.com/savingtheday

YouTube | ဗီဒီယိုမ်ား 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဗီဒီယိုကို ၾကည့္ရႈ၍ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာအေျခခံသေဘာတရားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ေလ့လာပါ။  
practicalmoneyskills.com/youtube



How Will My Savings Grow? (မိမိ၏ စုေဆာင္းေငြ 
မည္ကဲ့သုိ႔ တုိးပြားႏုိင္မည္နည္း) | တြက္ခ်က္နည္းမ်ား
အတိုးေပါင္းသည္ ပုံမွန္စုေဆာင္းေငြမ်ားႏွင့္ ကနဦး ျဖည့္သြင္းေငြမ်ား၏ 
တုိးပြားမႈအေပၚ သိသာေသာ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွႏုိင္သည္။ သင္၏ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အေလ့အထမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ စုေဆာင္းေငြမ်ား 
မည္ကဲ့သုိ႔ တုိးပြားႏုိင္မည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ပါ။  
practicalmoneyskills.com/savingsgrow

Back-to-School Budget (ေက်ာင္းျပန္တက္ရန္ ေငြစာရင္း) | 
တြက္ခ်က္နည္းမ်ား
ေက်ာင္းျပန္တက္ရန္ အသုံးအေဆာင္မ်ားအတြက္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္းမျပဳမီ 
သုံးစြဲမည့္ ကုန္က်စရိတ္အားလုံးကုိ စဥ္းစားသုံးသပ္ပါ။ 
ေက်ာင္းအသုံးအေဆာင္မ်ားအတြက္ အသုံးစရိတ္သက္သာေစရန္ 
ေငြစာရင္းတစ္ခုေရးဆြဲပါ။  
practicalmoneyskills.com/backtoschool

Lunch Tracker (ေန႔လည္စာကုိ တြက္ခ်က္ျခင္း) |
တြက္ခ်က္နည္းမ်ား
ေန႔လယ္စာအတြက္ သင္မည္မွ် သုံးစြဲပါသနည္း။ သင္၏ ကုန္က်စရိတ္ကုိ 
တြက္ခ်က္ကာ ကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ့ခ်ေရး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာကာ 
ေငြစုေဆာင္းပါ။ 
practicalmoneyskills.com/lunchtracker

Saving for a Goal (ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုအတြက္ 
စုေဆာင္းျခင္း) | တြက္ခ်က္နည္းမ်ား
အကယ္၍ သင္အေနျဖင့္ ခရီးစဥ္တစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ တစံုတရာဝယ္ယူရန္အတြက္   
သီးျခားေငြဖယ္ထုတ္ရန္ အခက္အခဲရိွေနပါက ေရွးဦးစြာ တစ္လလွ်င္ 
ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ဝရန္ မည္မွ်စုေဆာင္းမည္ဆုိသည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ပါ။  
practicalmoneyskills.com/savingforagoal

Building an Education Fund (ပညာေရးစရိတ္တစ္ရပ္ 
စုေဆာင္ျခင္း) | တြက္ခ်က္နည္းမ်ား
ေကာလိပ္ေက်ာင္း ပညာေရးစရိတ္သည္ က်ဴရွင္ကုန္က်စရိတ္ထက္ 
မ်ားစြာပုိပါသည္။ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ ပစၥည္းပစၥယမ်ား၊ ေနထုိင္မႈႏွင့္ 
အစားအေသာက္ကုန္က်စရိတ္မ်ား ထည့္တြက္ရန္လည္း  သတိရပါ။ 
စုေဆာင္းရန္လုိအပ္ေသာ စုစုေပါင္းေငြပမာဏကုိ တြက္ခ်က္ပါ။ 
practicalmoneyskills.com/buildinganeducationfund

Econ 101 | ေဆာင္းပါးမ်ား
သင့္အေနျဖင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားအေၾကာင္း 
အနီးကပ္သင္တန္းတစ္ခုတက္ေရာက္လိုပါက Practical Money 
Skills (ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား)၏ 
သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရႈပါ။ စီးပြားေရးအေၾကာင္း အလြယ္တကူ 
နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အေထာက္အပံ့ေပးပါလိမ့္မည္။ 
practicalmoneyskills.com/econ101
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