
ေငြကို ပညာသားပါပါ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 
အေျခခံ ေငြေၾကး အသိပညာေပးစာေစာင္

ေငြစုစာရင္းဖြင့္ထားတာလား။
ဘယ္တုန္းက 
ေနာက္ဆံုးေငြေခ်းခဲ့တာလဲ။

အရင္လက ပိုက္ဆံ 
ဘယ္ေလာက္ရွာလို႔ရလဲ။

ေငြေခ်းဖို႔ ဘာေၾကာင့္ 
အတိုးေပးရလဲ။

အသုံးဝင္တဲ့ 

အခ်က္အလက္မ်ား 

နဲ႔ အသုံးခ်စရာ 

တန္ဆာပလာ 
အမ်ားၾကီး 

ပါဝင္ပါတယ္။



၂

မာတိကာ
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ဒီစာအုပ္ကို ဘယ္လိုသုံးရမလဲ။

ဘာေၾကာင့္ အသုံးဝင္ၿပီး သိဖို႔လိုသလဲ ဆိုတာ 
ရွင္းျပျခင္း  

နည္းပညာေဝါဟာရေတြကို ရွင္းျပျခင္း

ေငြေၾကးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈေတြကုိ 
ေ႐ြးခ်ယ္ခ်ိန္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ်ိန္ေတြမွာ 
စစ္ေဆးၾကည့္သင့္တ့ဲ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ေတြကုိ 
ထင္သာျမင္သာျဖစ္ေအာင္ အတုိခ်ဳပ္ျခင္း

ကိုယ္ႏွင့္ သင္ေ့တာ္မည့္ အၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လမ္းၫႊန္ေပးထားျခင္း

ဒီစာအုပ္ထဲမွာ ေလ့လာခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို 
ျပန္အသုံးခ်ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီစာအုပ္ေနာက္ေက်ာဘက္မွာပါတဲ့ 
ပုံစံစာ႐ြက္ေတြမွာ အသစ္ေလ့လာခဲ့ရတာေတြနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး ေလ့က်င့္လို႔ရပါတယ္။ ကိုယ္ေလ့လာခဲ့ရတဲ့ 
အေၾကာင္းအရာေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အသုံးျပဳနည္းေတြကို 
အစမ္းေလ့က်င့္ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီစာအုပ္ေနာက္ေက်ာမွာ  
ပုံစံစာ႐ြက္ကို ေတြ႔နိုင္ပါတယ္။  ရွင္းျပထားတဲ႔ အေၾကာင္းအရာ 
ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ စာအုပ္ 
ေနာက္ပိုင္းမွာ ဇာတ္လမ္းေတြနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို 
ထပ္ထည့္ေပးထားတယ္။



၃

အမွာစာ

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင္႔ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဘဏ္မ်ား၊ အေသးစားေငြေၾကးအဖြဲ႕မ်ား၊ 
သမ၀ါယမ အသင္းမ်ားႏွင္႔ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မွဴမ်ားမွ တဆင္႔ပိုမိုတိုးတက္၍ 
လက္လွမ္းမီေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ၎၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင္း 
သိရွိမႈအားနည္းေနၾကဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၎အျပင္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အေၾကာင္း 
ႏွင္႔ မိသားစုမ်ားအတြင္း၌ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံအေၾကာင္း သိရွိလိုေၾကာင္း 
အထူးသျဖင္႔ ေက်းလက္ေနလူထုအၾကား ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းသိရွိပါသည္။ အျခား 
အဖြဲ႔အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း ေငြေရးေၾကးေရးႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာမွ်ေဝေရး 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္လည္း တတတ္တအားအျဖစ္ 
ျပည္သူလူထုအတြင္း ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အေျခခံအေဘာတရားမ်ားကုိ ပိုမိုသိရွိနားလည္လာၿပီး 
ေငြေရးေၾကးေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ပိုမိုလက္လွမ္းမီလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဤစာအုပ္အား 
ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသသည္။

ဤစာအုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါေသာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင္႔ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ေက်းဇူးတင္လႊာ ႏွင္႔ အသိေပးေၾကညာခ်က္

ဤစာအုပ္ကို ၾသစေၾတးလ်၊ ဒိန္းမတ္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ျပင္သစ္၊ အုိင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ လူဇင္ဘတ္၊ 
နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ဆြဒီင္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္း၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ 
မ်ားႏွင့္ မစ္ဆူဘီရီွေကာ္ပုိေရးရွင္းတို႔မွ အလႈေငြမ်ားထည့္ဝင္ထားသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ 
စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး ရန္ပုံေငြ (Livelihoods and Food Security Trust Fund - LIFT) ၏ 
ပ့ံပုိးကူညီမႈျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ေန ႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ အသက္ေမြးမႈ 
ႏွင္႔ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံမႈတုိ႔ ပုိမုိတိုးတက္ေရးအတြက္ ထည့္ဝင္လႈဒါန္းၾကေသာ အလႈရွင္မ်ားကုိ 
ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားေသာ အျမင္မ်ားသည္ LIFT အလႈရွင္တို႔၏ 
တရားဝင္အျမင္မ်ားဟု မယူဆနိုင္ပါ။ 



၄

၁။ ေခ်းေငြရဖို႔ ဘာလို႔ ပိုက္ဆံ  
 ကုန္က်ရသလဲ။ 
ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြအမ်ားႀကီး 
ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြထဲကမွ ျမန္မာျပည္အေနနဲ႔ 
အခုအခ်ိန္မွာ အသင့္ေတာ္ဆုံးက တရားဝင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ ဘဏ္၊ သမဝါယမအသင္း 
(ဒါမွမဟုတ္) အေသးစားေငြေခ်းဝန္ေဆာင္မႈ 
အဖြဲ႔အစည္းေတြပါ။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း 
အမ်ားစုရဲ႕သေဘာသဘာဝအရ လက္တစ္ေလာ 
အသုံးမလိုလို႔ အပ္ထားတဲ့လူေတြရဲ႕အပ္ႏွံထားတဲ့ 
ေငြေတြကို (အပ္ႏွံေငြ)အျဖစ္လက္ခံၿပီး ေလာေလာဆယ္ 
အသုံးလိုေနသူေတြကို (ေခ်းေငြ)အျဖစ္ ထုတ္ေခ်းေပးမယ္။ 
ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ အက်ိဳးရွိဖို႔ေပါ့။ ေအာက္မွာပါတဲ့ 
ဇာတ္လမ္းေလးအတိုင္းပါပဲ။

 ေငြေၾကး စုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ ေခ်းငွားျခင္း
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ေငြေၾကး စုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ ေခ်းငွားျခင္း   



 

အေျခခံအားျဖင့္ ဘဏ္၊ သမဝါယမအသင္း (ဒါမွမဟုတ္) 
အေသးစားေငြေခ်းတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ အပ္ႏွံထားတဲ့ 
သူေတြရဲ႕ေငြေတြကို လက္ခံၿပီး အဲဒီကမွ ေငြေခ်းဖို႔ 
စိတ္ဝင္စားတဲ့လူေတြကို ထုတ္ေခ်းေပးပါတယ္။ ေငြအပ္ႏွံသူ 
ေတြရတဲ့အက်ိဳးရလဒ္ကေတာ့ ဒီလိုပိုက္ဆံေတြကို စုၿပီး 
ပိုက္ဆံရနိုင္ပါေသးတယ္။ အဲဒီလို ရလာတဲ့ပိုက္ဆံကို 
အတိုးလို႔ ေခၚပါတယ္။  ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ အပ္ႏွံထားသူေတြရဲ႕ေငြေတြကို 
သုံးခြင့္ရေအာင္ ပိုက္ဆံေပးရလို႔ပါ။  

အဲဒီအျပင္ အဖြ႕ဲအစည္းက ေငြေခ်းတ့ဲလူေတြဆီကေနလည္း 
အတုိးအေနနဲ႔ ပုိက္ဆံေကာက္ပါတယ္။ ေငြးေၾကးဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းေတြကေန ေငြအပ္ႏံွတ့ဲလူတုိင္းကုိ အတုိးေပးနုိင္ဖုိ႔၊ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖုိ႔ ကုန္က်စရိတ္၊ တကယ္လုိ႔ ေငြေခ်းတ့ဲ 
လူေတြက ေခ်းေငြကုိ ျပန္မဆပ္နုိင္တ့ဲအခါ အဲဒီအတြက္ 
ပုိက္ဆံအနည္းငယ္နဲ႕ လုပ္ငန္းႀကီးထြားလာေအာင္ လည္ပတ္နုိင္ဖုိ႔ 
ပုိက္ဆံအပုိကုိလည္း ဖယ္ထားရတာေၾကာင့္ ပံုမွန္အားျဖင့္ 
အပ္ႏံွသူေတြကုိေပးတ့ဲ အတုိးႏႈန္းထက္ ေငြေခ်းသူေတြကုိ 
ေကာက္တ့ဲအတုိးႏႈန္းက ပုိမ်ားပါတယ္။

ေငြေၾကးဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းေတြဟာ ဘ႑ာေရးကိစၥေတြကုိ 
ၾကားဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးသူေတြအေနနဲ႔ လုပ္ပါတယ္။ 
လူအမ်ားႀကီး ဆီကရလာတ့ဲအပ္ႏံွေငြေတြကုိ စုစည္းၿပီး 
ေခ်းေငြအျဖစ္ ထုတ္ေခ်းေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္ရတ့ဲ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြက ေနၿပီးေတာ့ 
တစ္ခ်ိဳ႕ အပ္ႏံွေငြအမ်ိဳး အစားေတြရဲ႕ပမာဏထက္စာရင္ 
ေခ်းေငြပမာဏမ်ားမ်ားကုိ ေပးသလုိ 

သက္တမ္းအေနနဲ႔ဆုိရင္လည္း ေခ်းေငြသက္တမ္းက 
ပုိၾကာတတ္ပါတယ္။ ေဒၚလွလွဦးက ဘာေၾကာင့္ ကုိေစာခ်စ္ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမွာ ပုိက္ဆံသြင္းတ့ဲပမာဏထက္ 
ပုိရတယ္ဆုိတာကုိ သင္ေတြးေနတယ္ မဟုတ္လား။ 
ဒီသာဓကကုိ အေပၚက ေဒၚလွလွဦး နဲ႕ ကုိေစာခ်စ္ ဇာတ္လမ္းမွာ 
သတိထားမိၾကမွာပါ။ အခုေတာ့ အေျဖကုိ သိၾကရၿပီေပါ့။ 

* တစ္ခ်ိဳ႕ေငြးေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြက ေခ်းေငြေတြဟာ အပ္ႏွံေငြေပၚမွာပဲ မူတည္ျပီး 
ေပးေလ့ရွိပါတယ္။

ေခ်းေငြ 
အတိုးႏႈန္း *

အပ္ေငြရဲ႕ အတိုးႏႈန္း

အျမတ္

ေခ်းေငြေတြ အတြက္ 
သီးသန္႔ခ်န္ထားေငြ

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ 
ကုန္က်စရိတ္  အတြက္ 
သီးသန္႔ခ်န္ထားေငြ

 ေငြေၾကး စုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ ေခ်းငွားျခင္း



၇

ေငြေၾကးဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းက ကုိေစာခ်စ္ တစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ 
ပုိက္ဆံကုိတင္ သံုးတာမဟုတ္ဘဲ တစ္ျခားအပ္ႏံွထားသူေတြရဲ႕  
ေငြေတြကုိပါ သံုးၿပီး အဲဒီလုိလည္ပတ္ေနတာပါ။

ေငြေၾကးဆုိင္ရာကိစၥေတြကုိ ၾကားဝင္ကူညီေဆာင္႐ြက္သူေတြရဲ႕ 
အဓိကတာဝန္ကေတာ့ သူတုိ႔ဆီမွာ အပ္ႏံွထားတ့ဲလူေတြရဲ႕ေငြေတြ 
ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရတ့ဲအတြက္ ဘယ္သူ႔ကုိေခ်းေငြ 
ေပးမလဲ ဆုိတ့ဲအေပၚ ေတာ္ေတာ္ေလး သတိထားၾကရပါတယ္။ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔လည္း ေငြေခ်းယူသူေတြ  
ဆီကေန အခ်ိန္မီ ေခ်းေငြ အျပည့္အဝျပန္ရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းနဲ႔ 
ေငြအပ္ႏံွသူအေပၚ တာဝန္ေက်ေအာင္ လုပ္ေပးပါတယ္။

ဘဏ္၊ သမဝါယမအသင္း၊ အေသးစားေငြေခ်းတ့ဲအဖြ႕ဲအစည္းေတြ 
(ဒါမွမဟုတ္) အလားတူ ဘ႑ာေရးအဖြ႕ဲအစည္းေတြဟာ 
ဒီေန႔မွာ ေငြသံုးဖုိ႔ မလုိေသးတ့ဲကုိေစာခ်စ္တို႔လုိ လူေတြဆီက 
ပုိက္ဆံေတြကုိ တစ္ျခားတစ္ေနရာမွာ သံုးဖုိ႔လုိအပ္တ့ဲ ေဒၚလွလွဦး 
တုိ႔လုိ လူေတြအတြက္ ေငြေတြကုိ အက်ိဳးရိွစြာ လည္ပတ္နုိင္ေအာင္ 
လုပ္ေပးတ့ဲအတြက္ စီးပြားေရးက႑မွာ မရိွမျဖစ္ ေနရာက 
ပါဝင္ၾကပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အဲဒီလုိ လုပ္ေဆာင္တ့ဲက႑မွာ 
အပ္ႏံွေငြ နဲ႔ ေခ်းေငြေတြ ပါပါတယ္။ 

ေနာက္ထပ္အေရးပါတ့ဲလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနနဲ႕ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းေတြက နုိင္ငံတြင္း တစ္ေနရာကေန တစ္ေနရာကုိ 
ေငြလႊျဲခင္းအျပင္ နုိင္ငံျခားမွာ သြားၿပီးအလုပ္လုပ္ေနတ့ဲ 
သက္ဆုိင္သူေတြဆီက ေငြေတြကုိ လက္ခံရရိွေအာင္ 
နုိင္ငံတကာေငြလႊေဲတြကုိပါ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါတယ္။

ေငြေၾကး စုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ ေခ်းငွားျခင္း   



၈

ဘဏ္၊ သမဝါယမအသင္း၊ အေသးစားေငြေခ်းတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြ (ဒါမွမဟုတ္) အလားတူ 
လိုင္စင္ရ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ ဥပေဒျဖစ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ 
ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးေအာက္မွာ သင့္ရဲ႕ပိုက္ဆံေတြကို လုံၿခဳံစြာသိမ္းဆည္းထားမႈ၊ ဂ႐ုတစိုက္ 
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ၊ ေခ်းေငြထုတ္ေပးရာမွာလည္း ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့သူကို ေသေသခ်ာခ်ာ 
ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းနဲ႔ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ေငြေတြ တိုးပြားေအာင္ လုပ္ၾကရပါတယ္။  

ဒါေၾကာင့္ သူတို႔နဲ႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ အားသာခ်က္ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။

 
ေငြေခ်းယူသူအေနနဲ႔ စိတ္ခ်လို႔ရတာက ဘဏ္၊ သမဝါယမအသင္း၊ အေသးစား ေငြေခ်းတဲ့ 
အဖြဲ႔အစည္းေတြစတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ပုံမွန္အားျဖင့္ သင္ေခ်းထားတဲ့ ေငြေတြကို 
ျပန္ေတာင္းခ်င္တိုင္း ေတာင္းလို႔မရသလို ေခ်းေငြစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြကိုလည္း 
ေျပာင္းခ်င္တိုင္း ေျပာင္းလို႔မရပါဘူး။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ ေငြေခ်းသူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္လုပ္စရာ 
ရွိတာ၊ လုပ္ငန္း လုပ္စရာရွိတာေတြကို အစီအစဥ္ဆြဲဖို႔ ပိုလြယ္သြားေစပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ 
လိုင္စင္ရအဖြဲ႕အစည္းေတြဆီကေခ်းရင္ အတိုးႏႈန္းလည္း သက္သာေစပါတယ္။

အပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ေငြေတြကို လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာထိန္းသိမ္းထားၿပီး သေဘာတူညီထားတဲ့           
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္ေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး အပ္ႏွံတဲ့သူအေနနဲ႔ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ 
တစ္ခုမွာ စုထားတဲ့ေငြအပါအဝင္ အတိုးကိုလည္းထုတ္ယူနိုင္ပါတယ္လို႔ အာမခံပါတယ္။ 
ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံသိခ်င္ရင္  
နံပါတ္      ၅။ စုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရျခင္းမွာ ေတြ႔နိုင္ပါတယ္။

 ေငြေၾကး စုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ ေခ်းငွားျခင္း
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၂။ ဘဏ္၊ သမဝါယမအသင္း၊ အေသးစားေငြေခ်းတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြက  
ဘယ္လို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးေတြလုပ္ပါသလဲ။

အပ္ေငြ၊ ေခ်းေငြ နဲ႔ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳကို 
ဘဏ္၊ သမဝါယမအသင္း (ဒါမွမဟုတ္) အေသးစားေငြေခ်း 
အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲက ေ႐ြးခ်ယ္နိုင္ပါတယ္။ ဒီအပိုင္းမွာ 
လူသုံးမ်ားၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေတြ႔နိုင္တဲ့ဝန္ေဆာင္မႈ နဲ႔ 
အမ်ိဳးအစားေတြကို အက်ဥ္းခ်ဳံး တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕ေတြမွာ အေကာင့္ (သို႔) စာရင္းဖြင့္တာဟာ 
ေငြေတြကို သိမ္းဆည္းဖို႔၊ အခြန္အခေတြေဆာင္ဖို႔၊ ေခ်းေငြ 
ရယူၿပီး ျပန္ဆပ္ဖို႔ေတြအတြက္ သုံးပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္း 
အသုံးမ်ားတဲ့ အေကာင့္/စာရင္းကေတာ့ စာရင္းရွင္စာရင္း နဲ႔ 
ေငြစုစာရင္းေတြပါ။ သတိထားရမွာကေတာ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႔အစည္းတိုင္း အေကာင့္အမ်ိဳးအစားစုံ ရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။

စုေဆာင္းျခင္း - ကိုေစာခ်စ္ဇာတ္လမ္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
သိနိုင္ပါတယ္။ ေငြစုတဲ့ေနရာမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ဘ႑ာေရး 
ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ပဲ ေငြစုလို႔ရပါတယ္။ ၁။ ေငြဘယ္ေလာက္ 
အပ္လို႔ရမလဲ။ ၂။ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းမွာ အပ္ထားတဲ့ ကိုယ့္ေငြ 
ေတြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ထုတ္ခ်င္လဲ။ ၃။ ဘယ္ေလာက္အတိုးႏႈန္း 
ရခ်င္လဲ။ စတဲ့အခ်က္ေတြေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ 
ကိုယ့္အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာေတြအမ်ားႀကီး ရွိတယ္။  
နံပါတ္      ၅။ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရျခင္းက႑မွာ 
ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ပိုေလ့လာနိုင္ပါေသးတယ္။

ေခ်းေငြဆိုတာ ဥပမာ ဘဏ္ကေန ပိုက္ဆံေခ်းတဲ့ေနရာမွာ 
စာခ်ဳပ္စာတမ္း နဲ႔ ေခ်းၿပီး ေငြျပန္ဆပ္တဲ့ေနရာမွာလည္း 
အတိုးပါ ျပန္ဆပ္ပါ့မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ တာဝန္ခံၿပီး ေခ်းရတာပါ။ 
အတိုးဆိုတာကလည္း ဒီပိုက္ဆံကို ရယူသုံးစြဲခပါ။ ေငြေခ်းတဲ့ 
ေနရာမွာလည္း တိက်ေရရာၿပီး အက်ိဳးရွိမယ္႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္ 
ပါဝင္သင့္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဆုံးမွာ ေခ်းေငြ 
ထုတ္ယူၿပီး အက်ိဳးရွိရွိသုံးလိုက္လို႔ ကိုယ့္ဘဝ (ဒါမွမဟုတ္) 
ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားသြားတာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္သင့္ၿပီး လက္ရွိ 
(ဒါမွမဟုတ္) ေနာင္မွာ ကိုယ့္ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနကို 
ထိခိုက္တာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ေခ်းေငြကို အက်ိဳးရွိမယ္႔ေနရာ 
(ဒါမွမဟုတ္) အနည္းဆုံး တစ္ခုခုမွာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံထားျခင္းေၾကာင့္ 
ေနာင္မွာ ကိုယ့္အတြက္ ဒုကၡမေရာက္နိုင္ေတာ့ဘူးေပါ့။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား   



၁၀

   ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

*ဥပမာ - ၂၀၁၅က အခ်က္အလက္မွာေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ စံႏႈန္းေတြကလည္း အေျခအေန ေပၚမူတည္ၿပီး ေျပာင္းလဲနိုင္ပါတယ္။

လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ရရွိနိုင္တဲ့ အသုံးအမ်ားဆုံး ေခ်းေငြနဲ႕ အပ္ေငြ အမ်ိဳးအစားမ်ား -

သမဝါယမအသင္းဝင္ (ဒါမွမဟုတ္) လိုင္စင္ရ အပ္ေငြ 
လက္ခံနိုင္တဲ့ အေသးစားေငြေခ်း အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ 
လက္ရွိေငြေခ်းသူဆိုရင္ အဲဒီမွာပဲ ကိုယ့္ေငြေတြကိုလည္း 
အပ္ႏွံနိုင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ပိုက္ဆံ ထုတ္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္ 
ထုတ္လို႔ရေပမယ္႔ မထုတ္ခင္ ကိုယ္ထုတ္မယ္႔ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းကိုေတာ့ ထုတ္မယ္႔အခ်ိန္ 
နဲ႔ ထုတ္မယ္႔ပမာဏကို ႀကိဳအေၾကာင္းၾကားရပါမယ္။ 
ၿပီးရင္ ကိုယ့္စုေငြအတြက္လည္း အတိုးရပါမယ္။ 
စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကေတာ့ ေငြေၾကး 
ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုနဲ႕တစ္ခု ကြာျခားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု နဲ႔ တစ္ခုရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ႏွိုင္းယွဥ္ 
ေလ့လာဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သမဝါယမအသင္းမွာ 
အသင္းဝင္ေတြ အတြက္ သူတို႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္ေတြ 
နဲ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ စုေငြပမာဏ၊ 
အတိုးႏႈန္းေတြကို အစကတည္းက ပုံေသ သတ္မွတ္ 
ထားၿပီးသားပါ။

သမဝါယမအသင္း (ဒါမွမဟုတ္) အေသးစားေငြေခ်း 
အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားစုကေန ေငြေခ်းခ်င္တယ္ဆိုရင္ 
သူတို႔ ကိုယ့္ကို ေငြေခ်းတာ စိတ္ခ်ရနိုင္ပါတယ္ဆိုၿပီး 
သက္ေသျပတဲ့အေနနဲ႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ေငြပမာဏ 
တစ္ခုထည့္ျပရပါတယ္။ ဒါမွ  ကိုယ့္အေနနဲ႔ တစ္ကယ္လို႔ 
ေခ်းေငြျပန္ဆပ္မႈပ်က္ကြက္ဖို႔ အလားအလာရွိခဲ့ရင္ 
အဲဒီေငြနဲ႔ ပ်က္ကြက္တာအခ်ိဳ႕ကို ကာမိေအာင္ပါ။ 
တစ္ခ်ိဳ႕ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြက ေငြပမာဏ 
နည္းနည္းေလးကို မစုမေနရစုေငြအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး 
အပတ္တိုင္း (သို႔) လတိုင္းေကာက္က်သလို တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ 
လည္း မစုမေနရစုေငြကို ေခ်းေငြ စထုတ္ေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ 
တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း ေကာက္ပစ္တတ္ၾကတယ္။

လိုင္စင္ရ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား နဲ႔ ေငြစုျခင္း* လိုင္စင္ရ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ေငြေခ်းျခင္း*

အဲဒီလုိေခ်းေငြအမ်ားစုကုိ အေသးစားေငြေခ်းအဖြ႕ဲအစည္းေတြနဲ႔ 
သမဝါယမအသင္းေတြကေန အဖြ႕ဲလုိက္ေခ်းေပးတာမ်ိဳးပါ။ 
အဲဒီလုိ အဖြ႕ဲလုိက္ ေငြေခ်းေပးရတ့ဲစိတ္ကူးက အဖြဲ႔ငယ္ 
ေလးေတြ အလုိက္ ပုိက္ဆံေခ်းေပးလုိက္ေၾကာင့္ ေငြေခ်းသူ 
အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အာမခံေပးရမွာျဖစ္တယ္။ 
အဲဒီလုိလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ အဖြ႕ဲဝင္တစ္ေယာက္ ျပန္မဆပ္နုိင္ခ့ဲရင္ 
တစ္ျခားအဖြ႕ဲဝင္ေတြက ဝုိင္းၿပီးဆပ္ေပးရပါတယ္။ 
သမဝါယမအသင္း နဲ႔ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြကေန 
ေငြေခ်းရင္ အေပါင္ပစၥည္းမလုိေတာ့ အဖြ႕ဲနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္တ့ဲစနစ္ကုိ 
သံုးၿပီး ေငြအျပည့္အဝ ျပန္ရေအာင္ လုပ္ထားတာပါ။ ဒီေခ်းေငြ 
အမ်ိဳးအစားက အေပါင္ပစၥည္း မလုိတာေကာင္းေပမယ္႔ 
တစ္ျခား အဖြ႕ဲဝင္ေတြက ျပန္မဆပ္ႏုိင္ခ့ဲရင္ဆုိတ့ဲ အႏၲရာယ္ကုိ 
ကုိယ္ပါ ဝင္ထမ္းရမွာကုိေတာ့ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ႔လုိပါတယ္။ 
အဖြ႕ဲလုိက္ ေခ်းေငြလုိ႔ ေျပာေပမယ္႔လည္း  တကယ္ေတာ့ 
ေငြကတစ္ဦးခ်င္းစီကုိပဲ ထုတ္ေခ်းေပးတာပါ။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ 
သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ ေခ်းေငြပံုစံေတြကလည္း အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခု နဲ႔ 
တစ္ခု မတူပါဘူး။   

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ 
ေငြစုျခင္း

မစုမေနရ စုေငြ အဖြဲ႔လိုက္ေခ်းေငြ



အာမခံေပးတဲ့သူ
ကြၽနု္ပ္တုိ႔အမ်ားစု  တစ္ႀကိမ္မဟုတ္တစ္ႀကိမ္မွာ အာမခံလုပ္ေပးဖုိ႔ 
ကမ္းလွမ္းခံရတယ္။ ဘာမွကုန္က်စရာမလုိဘဲ သူငယ္ခ်င္းကုိ ကူညီေနက် 
မုိ႔လုိ႔ ကူညီလုိက္တာမ်ိဳးအေနနဲ႕ ျမင္ခ်င္လည္းျမင္မယ္။ တကယ္ေတာ့ 
အာမခံေပးတ့ဲကိစၥဆုိတာ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ကိစၥတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပေဒအရ 
တာဝန္ယူရတာျဖစ္တ့ဲအတြက္ တကယ္လုိ႔ အဆင္မေျပတာတစ္ခုခု 
ျဖစ္ခ့ဲရင္ ကုိယ္ ကုိယ္တုိင္ နဲ႕ ကုိယ့္မိသားစုကုိ ဒုကၡေရာက္ေစနုိင္ပါတယ္။ 
တကယ္လုိ႔ ေငြေခ်းတ့ဲ လူက ေခ်းေငြကုိ အျပည့္အဝနဲ႕ အခ်ိန္မီ 
ျပန္မဆပ္ႏုိင္ခ့ဲရင္ အာမခံေပးတ့ဲသူက သူ႕ကုိယ္စား အတုိးအပါအဝင္ 
ေခ်းေငြအားလံုးနဲ႔ ေနာက္က်ေၾကး၊ တရား႐ံုးကုိ ေပးေဆာင္ရေငြေတြကုိပါ  
ၾကားဝင္ဆပ္ေပးရပါတယ္။

အာမခံေပးမယ္႔သူ မလုပ္ခင္ ေအာက္ကေမးခြန္းေတြ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ 
ျပန္ေမးၾကည့္ပါ။ 
• ေငြေခ်းယူတဲ့သူအေၾကာင္း ဘယ္ေလာက္သိလဲ။ သူ႕ကို 

ဘယ္ေလာက္ယုံၾကည္စိတ္ခ်လို႔ရလဲ။
• ေငြေခ်းယူတဲ့သူက ေငြဘယ္လိုျပန္ဆပ္မယ္လို႔ စီစဥ္ထားလဲ။ ေငြျပန္ဆပ္ဖို႔ 

နည္းလမ္းေတြ ရွိလား။ 
• တကယ္လို႔ အမွားအယြင္းတစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ 

သူ႔ကိုယ္စား ဝင္ဆပ္ေပးနိုင္တဲ့ အင္အားရွိလား။ ဒီကိစၥက ကိုယ့္မိသားစု၊ 
စီးပြားေရး နဲ႕ ဘဝမွာ ဘယ္အတိုင္းအတာထိ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္နိုင္မလဲ။

• ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေကာ တကယ္ပဲ ဒီေနရာမွာ တကယ္ဝင္ပါခ်င္ရဲ႕လား။ 
လူအမ်ားစုက ကိုယ့္ကို အာမခံေပးဖို႔  ကိုယ့္ကိုေမးခံလာရရင္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (ဒါမွမဟုတ္) လူ႔က်င့္ဝတ္ဆိုၿပီး ဖိအားေပးခံရတာမ်ိဳး 
ခံစားရလို႔ အလြယ္တကူပဲ လုပ္ေပးလိုက္တယ္။   

လိုင္စင္ရ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ ေငြေခ်းျခင္း*

ဘဏ္ေတြကနဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနေတြကုိ စစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းေခ်းေငြကုိ ေခ်းေပးပါတယ္။ 
တစ္ေယာက္ခ်င္းလုိ႔ဆုိတ့ဲေနရာမွာ ကုိယ့္အေနနဲ႔ 
တစ္ျခားသူေတြ အတြက္ အာမခံေပးစရာ မလုိဘူး။ ဒါေပမယ္႔ 
တကယ္လုိ႔ေငြေခ်းတ့ဲ သူမွာ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ဖုိ႔ အခက္အခဲရိွရင္ 
ဘဏ္ ဒုကၡမေရာက္ေအာင္ ကုိယ့္အေနနဲ႔ ဘဏ္ကုိ တစ္ခုခုေပးရမယ္။ 
ဒီလုိ ေခ်းေငြမ်ိဳ းက ေျမ (ဒါမွမဟုတ္) ေျမနဲ႔ အေဆာက္အအံုကုိ 
အာမခံပစၥည္း အျဖစ္ထားရတ့ဲအျပင္ ကုိယ့္ကုိ အာမခံေပးမယ္႔ 
လူတစ္ေယာက္ (ဒါမွမဟုတ္) တစ္ေယာက္ထက္ပုိၿပီး ေပးရတယ္။ 
ဘဏ္ရဲ႕ခ်ဥ္းကပ္ပံုက စာ႐ြက္စာတမ္းကိစၥေတြနဲ႔ ရႈပ္ေထြးလုိ႔ 
အေသးစား ေငြေခ်းအဖြ႕ဲအစည္းေတြထက္ လက္ဝင္တ့ဲပံုစံမ်ိဳ း 
ပုိေပါက္ေပမယ္႔ ဘဏ္ေတြက အေသးစားေငြေခ်းအဖြ႕ဲအစည္း 
ေတြထက္ ပမာဏမ်ားမ်ား ေခ်းေပးနုိင္ပါတယ္။ အခု ျမန္မာနုိင္ငံ 
မွာ တစ္ခ်ိဳ ႕ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္းေတြကလည္း အေသးစား 
လုပ္ငန္းလုပ္ေတြအတြက္ ေခ်းေငြေတြကုိ စေပးလာေနပါ ၿပီ။ အဲဒီလုိ 
ေခ်းေငြပံုစံမ်ိဳ းမွာ ကုိယ့္အဖြ႕ဲဝင္ေတြအတြက္ အာမခံေပးစရာ မလုိဘူး။ 
ဒါေပမယ္႔ ေငြေခ်းေပးမယ္႔အဖြ႕ဲအစည္းကေနၿပီး ျပန္ဆပ္နုိင္မနုိင္ကုိ 
အိမ္ေထာင္စုရဲ႕  ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေန စီးပြားေရးအေျခအေန 
ေတြကုိ စစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးရင္ အာမခံေပးမယ္႔သူ ရွာခုိင္းပါတယ္။  

ဘဏ္အျပင္ သမဝါယမအသင္း နဲ႕ အေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း 
အနည္းငယ္က အရစ္ခ်ေငြေခ်စနစ္ကုိ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါတယ္။ 
ဒီစနစ္ကုိ သတ္မွတ္ထားတ့ဲပစၥည္းေတြ ဝယ္ရာမွာ သံုးပါတယ္။ 
ဥပမာ  စက္ပစၥည္းကိရိယာ ဝယ္တာလုိမ်ိဳး၊ ဒီလုိေခ်းေငြမ်ိဳ းကုိ 
ကုိယ့္ဆီမွာ အဲဒီပစၥည္းဝယ္ဖုိ႔ ပုိက္ဆံတစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ရိွတယ္ဆုိရင္ 
ေလွ်ာက္လုိ႔ရပါတယ္။ ပစၥည္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ တန္ဖုိးကုိ ေပးစရာမလုိဘဲ 
အနည္းဆံုး ေရာင္းေစ်းရဲ႕၃၀ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ သင့္ဆီမွာ ရိွရင္ရပါတယ္။  
ဒါေပမယ္႔ တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြမွာေတာ့ ဒီထက္မက နည္းနုိင္ပါတယ္။

ဘဏ္က သင့္ကုိယ္စား ပစၥည္းကုိ ဝယ္ၿပီး သင္က ဘဏ္ကေန 
တစ္ဆင့္ ျပန္ငွားသံုးရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ကုိ ပုိက္ဆံ 
ေပးရပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ဘဏ္ကုိလည္း တစ္ခ်ိန္တည္း မွာ 
ေခ်းေငြေတြကုိ ဆပ္ရပါမယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေငြအေက်ဆပ္ 
ၿပီးတာနဲ႔ အဲဒီပစၥည္းက သင့္အပုိင္ျဖစ္သြားမွာပါ။ ေငြအေက်ဆပ္တယ္ 
ဆုိတ့ဲအထဲမွာ အတုိးႏႈန္း၊ ပစၥည္းအဖုိးအခ၊ ေကာ္မရွင္ေၾကး     
စတာေတြ အကုန္လံုး ပါပါတယ္ ။ ဝယ္တ့ဲပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေပၚ 
မူတည္ၿပီး အငွားဝယ္ယူစာခ်ဳပ္ သက္တမ္းက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလည္း 
ၾကာနုိင္ပါတယ္။ 

တစ္ဦးခ်င္း 
ေခ်းေငြ

အရစ္က် 
ေငြေခ်စနစ္

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား   



၁၂

    ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ေငြေပၚလြယ္မႈ

၃။ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ေငြေပၚလြယ္မႈ

သင့္ပိုက္ဆံ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ နဲ႔ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟာ 
ပုံမွန္အားျဖင့္ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ရွိတတ္ၾကတယ္။

ေဒၚလွလွဦးက နန္းႀကီးသုပ္ဆုိင္  တုိးခ်ဲ႕ဖုိ႔ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ 
သူ႔ပုိက္ဆံေတြကုိ တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥေတြအတြက္ သံုးလုိက္တယ္။ 
ဒုတိယဆုိင္ဖြင့္ဖုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ပုိက္ဆံစုဖုိ႔ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ 
လုိက္ၿပီး ဝင္ေငြထြက္ေငြစာရင္းကုိ အပတ္တုိင္း လုပ္တယ္။ 
သတ္မွတ္ထားတ့ဲ အတုိင္းအတာထက္ ဘယ္ေတာ့မွ ပုိမသံုးမိ 
ေအာင္ထိန္းတယ္။

လစဥ္လတုိင္း ေငြ ၃ဝ,ဝဝဝ ကုိ ဖယ္ထားၿပီး အဲဒီရလာတ့ဲ 
အသားတင္ အျမတ္ေငြေတြ အားလံုးေပါင္းနဲ႔ ွေနာက္ႏွစ္ေလာက္မွာ 
ဒုတိယဆုိင္ခြဖဲြင့္ဖုိ႔ ရည္မွန္းထားတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕လေတြဆုိ ၃ဝ,ဝဝဝ 
စုႏုိင္ေပမယ္႔ မ်ားေသာလေတြမွာေတာ့ ၂၅,ဝဝဝ ဝန္းက်င္ေလာက္ပဲ 
စုနုိင္တယ္။

ၿပီးခ့ဲတ့ဲအပတ္ ေဒၚလွလွဦး ဘဏ္မသြားခင္ေတြ႔ရမယ္႔ သူ႔ရဲ႕ 
အစီအစဥ္ဇယားေလးကုိ ၾကည့္ရေအာင္။

ေဘးကဇယားက ဘာကုိျပသလဲဆုိရင္ ေဒၚလွလွဦးအေနနဲ႔ 
ကုိယ္ဘယ္ေလာက္သံုးမလဲဆုိတာကုိ တြက္ခ်က္ၿပီး တကယ္တမ္း
ဘယ္ေလာက္သံုးလုိက္လဲဆုိတာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

    သူ႕လိုမ်ိဳးပဲ လုပ္ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ စာအုပ္ရဲ႕ေနာက္ဆုံး 
စာမ်က္ႏွာမွာ သင့္အတြက္ ပုံစံစာ႐ြက္တစ္ခုကို ေတြ႕ရပါ 
လိမ့္မယ္။

ပံုမွန္ ကုိယ္အၿမဲသံုးေနၾကပစၥည္းရဲ႕
တန္ဖုိးကုိ ခ်ေရးပါ။

လခစားဆိုရင္ လခ ဘယ္ေလာက္ 
လဲဆိုတာ ခ်ေရးပါ။ ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္ 
ေတြျဖစ္တဲ့ လယ္ထဲမွာျဖစ္ျဖစ္ (ဒါမွ 
မဟုတ္) တစ္ျခားဘာကိုယ္ပိုင္အလုပ္ 
ပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ေရာင္း 
လိုက္တဲ့ပစၥည္းက ေငြဘယ္ေလာက္ 
ဝင္တယ္ဆိုတာ ခ်ေရးပါ။

အပတ္စဥ္ျဖစ္ျဖစ္၊ လစဥ္ျဖစ္ျဖစ္ 
အခ်ိန္တစ္ခု သတ္မွတ္ပါ။ 
အဲဒီအေတာအတြင္းမွာပဲ ရတဲ့ 
သင့္ဝင္ေငြအားလုံးနဲ႔ သင့္ရဲ႕ 
သုံးစြဲေငြေတြအားကို ခ်ေရးပါ။

ပုံမွန္မဟုတ္ဘဲ သုံးခဲ့တဲ့တူညီတဲ့ 
ပစၥည္းေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကို ခ်ေရး 
(သို႔) တြက္ခ်ပါ။ 

ပုံမွန္မဟုတ္ဘဲ သုံးခဲ့တဲ့မတူညီ 
တဲ့ပစၥည္းေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကို 
ခ်ေရး (သို႔) တြက္ခ်ပါ။

သံုးစြဖုိဲ႔လ်ာထားတ့ဲပမာဏ 

- တကယ္ကုန္က်တ့ဲပမာဏ

ကြာျခားခ်က္

စုစုေပါင္းဝင္ေငြ

- စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္

အသားတင္အျမတ္ေငြ

အမ်ိဳးအစား သုံးစြဲဖို႔လ်ာ 
ထားေငြ

တကယ္ကုန ္
က်တဲ့ပမာဏ ကြာျခားခ်က္

ဝင္ေငြ

အမ်ိဳးသားရဲ႕လစာ ၁၂ဝ,ဝဝဝ ၁၂ဝ,ဝဝဝ ဝ

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ရဲ႕ေရာင္းရေငြ ၁၅ဝ,ဝဝဝ ၁၈ဝ,ဝဝဝ + ၃ဝ,ဝဝဝ

စုစုေပါင္းဝင္ေငြ ၂၇ဝ,ဝဝဝ ၃ဝဝ,ဝဝဝ + ၃ဝ,ဝဝဝ

သတ္မွတ္ထားတဲ့အသုံးစရိတ္

အစားအေသာက္ ၄ဝ,ဝဝဝ ၃၅,ဝဝဝ - ၅,ဝဝဝ

ငွားရမ္းခ ၈ဝ,ဝဝဝ ၈ဝ,ဝဝဝ ဝ

ဖုန္း ၅,ဝဝဝ ၈,ဝဝဝ + ၃,ဝဝဝ

ေက်ာင္းလခ ဝ ဝ ဝ

အတိုး ဝ ဝ ဝ

သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မရွိတဲ့ကုန္က်စရိတ္ ဝ ဝ ဝ

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ ၅,ဝဝဝ ၄,ဝဝဝ - ၁,ဝဝဝ

က်န္းမာေရး ဝ ၂၅,ဝဝဝ + ၂၅,ဝဝဝ

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ရွိ အလုပ္သမားလခ ၄ဝ,ဝဝဝ ၄ဝ,ဝဝဝ ဝ
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံေငြ 
(ဥပမာ - ခ်က္ျပဳတ္ရာမွာ ပါဝင္တဲ့ပစၥည္း 
ေတြ၊ ေသာက္စရာေတြ၊ တစ္ရႈး)

၆ဝ,ဝဝဝ ၆၂,ဝဝဝ + ၂,ဝဝဝ

သုံးခ်င္လို႔သုံးတဲ့ကုန္က်စရိတ္ ၆ဝ,ဝဝဝ ၆၂,ဝဝဝ + ၂,ဝဝဝ

ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ဝ ၁ဝ,ဝဝဝ + ၁ဝ,ဝဝဝ

အဝတ္အစား၊ ဖိနပ္ ၁ဝ,ဝဝဝ ၈,ဝဝဝ - ၂,ဝဝဝ

စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ ၂၄ဝ,ဝဝဝ ၂၇၂,ဝဝဝ + ၃၂,ဝဝဝ

အသားတင္ အျမတ္ေငြ ၃ဝ,ဝဝဝ ၂၈,ဝဝဝ - ၂,ဝဝဝ

အသားတင္ အျမတ္ေငြ ၃ဝ,ဝဝဝ ၂၈,၀၀၀ - ၂,ဝဝဝ
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ဝင္ေငြ နဲ႔ အသုံးစရိတ္ေတြကို စီမံခန့္ခြဲတဲ့ေနရာမွာ အေပၚမွာ ျပထားတဲ့ အေျခခံစာရင္းအင္း 
ပုံစံေလးက အေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္တစ္ခု ဥပမာ လကုန္ရင္ 
သုံးဖို႔လ်ာထားတဲ့ပမာဏ ၿပီးေတာ့ တကယ္သုံးျဖစ္သြားတဲ့ အသုံးစရိတ္ နဲ႔ ဝင္ေငြႏွစ္ခုကို 
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္နိုင္ပါတယ္။ အဲဒီမွာမွ ကိုယ့္ရဲ႕အမူအက်င့္ နဲ႔ ကိုယ္ဘယ္အရာမွာ သုံးသင့္တာထက္ 
ပိုသုံးလိုက္မိၿပီလဲဆိုၿပီး သုံးသပ္လာနိုင္မွာပါ။ ဒါ့အျပင္ ဘယ္ေနရာေတြမွာေတာ့ အသုံးစရိတ္ 
အမ်ားဆုံးေလွ်ာ့ခ်နိဳင္ခဲ့ၿပီး ဘယ္ေနရာမွာေတာ့ အသုံးစရိတ္ကို ပိုၿပီး ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့မွာလို႔ 
ျပေနတယ္။ ထပ္ေျပာရရင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း အသုံးစရိတ္တစ္ခုခုကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ရင္ 
ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဂုဏ္ယူမိမွာ အမွန္ပါပဲ။ 

တကယ္လို႔ သုံးသင့္တာထက္ ပိုသုံးမိသြားၿပီလို႔ထင္ရင္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ 
နဲ႔ သုံးခ်င္လို႔ သုံးတဲ့ကုန္က်စရိတ္ေတြကို နည္းလမ္းရွာၿပီး ေလွ်ာ့ခ်ၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေတာင္ 
အရင္တုန္းက ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္သုံးခဲ့ၿပီး အခုပိုက္ဆံသုံးလိုက္လဲဆိုတဲ့ ႏွစ္ခုကို ယွဥ္ၾကည့္ၿပီး 
အံ့ၾသသြားရလိမ့္မယ္။ ဥပမာ မုန့္ဖိုး နဲ႔ ထီလက္မွတ္ဆိုတဲ့ သုံးခ်င္လို႔ သုံးတဲ့စရိတ္ေတြဟာ 
ၾကည့္လိုက္ရင္ နည္းနည္းေလးပဲလို႔ ထင္ရေပမယ္႔ ႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္တဲ့အခါ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ 
သိသိသာသာ မ်ားသြားလဲဆိုတာ ျမင္ရမွာပါ။

ဘာေၾကာင့္ ကြၽန္ုပ္တို႔ ဝင္ေငြထြက္ေငြစာရင္းကို ႏွစ္ခုခြဲရသလဲ။ တစ္ခုက ကိုယ့္ဝင္ေငြနဲ႔ 
အသုံးစရိတ္အတြက္ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခုက စီးပြားေရး အတြက္လား။ စီးပြားေရးမွာ 
ႀကီးပြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္တကယ္ပဲ ဒီလုပ္ငန္းေတြက အျမတ္ထြက္မထြက္၊ ကိုယ့္ 
ကုန္ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈကို လူသိမ်ားမမ်ား၊ သင့္လုပ္ငန္းဝင္ေငြတိုးလာတယ္စတဲ့ 
အေၾကာင္းအရာေတြကို လုပ္ရက်ိဳးနပ္ေအာင္ သိထားဖို႔လိုပါတယ္။ ကိုယ္ဘယ္ေနရာေတြ 
မွာ ဘယ္လို အသုံးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မလဲ ဆိုတာကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ 
ဝင္ေငြထြက္ေငြစာရင္း လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အသုံးစရိတ္ကို ဘယ္ေနရာမွာ ပိုသုံးစြဲမိတယ္ 
(ဒါမွမဟုတ္) ဘယ္ေနရမွာေတာ့ ဝင္ေငြ နဲ႔ ကုန္က်စရိတ္ေတြၾကား ကြာဟေနတာကို 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ရွာေတြ႔နိုင္မွာပါ။ လုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္ထားတဲ့ ဝင္ေငြထြက္ေငြစာရင္းမွာ 
မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ပုံမွန္ျဖည့္မယ္ဆိုရင္ အေပၚမွာျပထားတဲ့ အခ်က္ေတြကို ရွာေတြ႕နိုင္ဖို႔ 
အေထာက္အကူေပးမွာပါ။
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သင့္ရဲ႕ ဝင္ေငြထြက္ေငြစာရင္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖည့္ၿပီး ကိုယ့္ပိုက္ဆံကို ေအာင္ျမင္စြာစီမံခန္႔ခြဲနိုင္ဖို႔  
ဒီမွာ အႀကံေပးထားတဲ့စာရင္းေလးက ကူညီပါလိမ့္မယ္။ 

 � ကိုယ့္ရဲ႕ဝင္ေငြထြက္ေငြစာရင္းကာလကို တိတိက်က်သတ္မွတ္ပါ။ ဥပမာ - အပတ္တိုင္းျဖစ္ေစ၊ လတိုင္းျဖစ္ေစ၊ 
လယ္သမားေတြအေနနဲ႔ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရိတ္သိမ္းခ်ိန္စသျဖင့္ ကာလတစ္ခုကို သတ္မွတ္ပါ။ 

 �  တစ္ျခားမိသားစုဝင္ေတြရဲ႕ ဝင္ေငြ နဲ႔ အသုံးစရိတ္ေတြကို မိသားစုဝင္ေငြထြက္ေငြစာရင္းထဲမွာ ထည့္တြက္ပါ။       
(ဥပမာ - ကိုယ့္အိမ္ေထာင္ဘက္၊ သားသမီးစတဲ့) 

 � အိမ္ေထာင္စုဝင္တစ္ေယာက္အတြက္ အစားအေသာက္ဖိုး ဘယ္ေလာက္ (ဒါမွမဟုတ္) ေျမၾသဇာအတြက္ဆိုရင္လည္း   
(      ) ကီလိုကို တစ္ဧကအတြက္လိုတယ္။  ကိုယ့္ဆီမွာ (    )ဧက ရွိၿပီး { (     )ကီလို x (      )ဧက x (      )
က်သင့္ေငြ = ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ကုန္က်ေငြက်ပ္ }

 � ေစ်းစာရင္းကို သုံးပါ။ (လုပ္ငန္းအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္မိသားစုအတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္)

 � ေစ်းႏႈန္းေတြကို ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး ေစ်းသက္သာတဲ့ပစၥည္းကိုပဲ ဝယ္သုံးပါ။

 � အမ်ားႀကီး ဝယ္ဖို႔ဆိုရင္ ႀကိဳစီစဥ္ထားပါ။ 

 � ဝင္ေငြတိုးလာတာနဲ႕အမွ် ပိုက္ဆံကိုလည္း ပိုစုနိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

 �  ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ပုံမွန္စစ္ေဆးေပးပါ။  ဝင္ေငြ နဲ႔ အသုံးစရိတ္ေတြရဲ႕ အေျပာင္းအလဲမူတည္ၿပီး  
ကိုယ့္ဝင္ေငြထြက္ေငြစာရင္းကို အေလ်ာ့အတင္းလုပ္ပါ။  

 �  ကိုယ့္ကိုယ္ကို မလိမ္ပါနဲ႔ ။ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ရလဒ္ ထြက္မလာရင္ေတာင္မွ ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံၿပီး အမ်ိဳးအစား 
စာရင္းေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ပါ။ ဒါဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကို ရွာနိုင္ဖို႔ ဒီဝင္ေငြထြက္ေငြစာရင္း 
လုပ္ရျခင္းရဲ႕ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ပါပဲ။ (ဥပမာ - အသုံးစရတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ (ဒါမွမဟုတ္) မလိုအပ္ပဲ အေလအလြင့္ 
ျဖစ္ေနတာေတြကို ရွာေတြ႕ဖို႔ပါ။)

 
 
ပုံမွန္ ဝင္ေငြထြက္ေငြစာရင္းလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို 
သိနိုင္ပါတယ္။ - 
• ဘယ္တုန္းက၊ ဘယ္ကေန ဘယ္လိုပိုက္ဆံရခဲ့တယ္ဆိုတာ 

ေတြ႕နိုင္မယ္။
• ကိုယ့္ပိုက္ဆံကို အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအေတာအတြင္း ဘယ္ေနရာ 

မွာသုံးၿပီး ကိုယ္ဘယ္ေလာက္သုံးလိုက္တယ္ဆိုတာေတြ ေတြ႔ရမွာပါ။ 
• ကိုယ့္ပိုက္ဆံကို ဘယ္လိုသုံးမယ္ဆိုတာ ေန႔တိုင္းေန႔တိုင္း သတ္မွတ္ 

တာပဲ ေကာင္းပါတယ္။ 
• ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႕သက္ဆိုင္တဲ့အမူအက်င့္ေတြ နဲ႔ ဝင္ေငြထြက္ေငြကို 

အၿမဲမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္သုံးသပ္ပါ။
• ေငြစု -

- အစီအစဥ္ခ်ထားတဲ့အနာဂတ္အတြက္ (ဥပမာ - ေခ်းထားတဲ့ေငြကို 
ဆပ္နိုင္ဖို႔၊ ေက်ာင္းလခ/ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ခေတြ ေပးဖို႔၊ 
မဂၤလာေဆာင္သြားဖို႔)

- အစီအစဥ္မခ်ထားတဲ့အနာဂတ္အတြက္ (ဥပမာ - အေရးေပၚ 
က်န္းမာေရးအေျခ အေနေတြအတြက္)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြလုပ္တ့ဲကုမၸဏီေတြအတြက္ ပုိမုိၿပီးစနစ္က်တ့ဲ 
ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းေတြကုိ လုပ္တယ္။ သင့္အတြက္ အလားတူ 
ကြျဲပားတ့ဲ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳ းကုိ လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွ 
သူတုိ႔က ဒါကုိၾကည့္ၿပီး သင့္ကုိ ေငြေခ်းေပးႏုိင္ မေပးႏုိင္ဘူးဆုိတာကုိ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္လည္း ကုိယ့္စီးပြားေရး 
အရင္းအျမစ္၊ ဝင္ေငြေတြ၊ ကုန္က်စရိတ္ေတြ၊ ခန္႔မွန္းရသံုးေငြ 
စာရင္းေတြရဲ႕ေငြေၾကး စီဆင္းလည္ပတ္ပံု အခ်က္အလက္ေတြကုိ 
စုေဆာင္းလုိ႔ရပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ရဲ႕ေနာက္ဆုံးက စာမ်က္ႏွာ (၄၂)ကို 
ၾကည့္ၿပီး ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဆိုတာ ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္ရွာထားတဲ့ေငြ နဲ႔ ကိုယ္သုံးလိုက္တဲ့ေငြေတြကို ပညာသားပါပါစီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ေငြေပၚလြယ္မႈ   



၁၆

၄။  သင့္ေတာ္တဲ့ ေခ်းေငြရရွိေအာင္ 
ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။
က) ရနိုင္သမွ် အမ်ားဆုံးေငြပမာဏကို 
ေခ်းယူျခင္းလား။

မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ေလာက္ ပိုက္ဆေံခ်းခ်င္ 
တယ္လို႔ မဆုံးျဖတ္ခင္မွာ ကိုယ္ဘာအတြက္ 
ဒီေငြကို လိုအပ္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ေခ်းဖို႔လိုတယ္ 
ဆိုတာမ်ိဳးကို ကိုယ္တိုင္ သိသင့္ပါတယ္။ 
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေငြေခ်းရတာက 
ေစ်းႀကီးလို႔ပါ။ ေခ်းထားတဲ့ေငြကို ျပန္ဆပ္ႏိုင္ 
မႏိုင္ဆိုတာကိုလည္း စဥ္းစားထားသင့္တယ္။ 
အဲဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ေခ်းေငြ ျပန္ေတာင္းခံ 
ရတဲ့အခါမွ ဒုကၡေရာက္ေနဦးမယ္။   
 (     ၃။ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ ေငြေပၚလြယ္မႈ)

ေငြေခ်းရျခင္းရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္ -  ေငြေခ်းယူၿပီး 
လုပ္ထားတဲ့ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံကေန အတိုးေရာ အရင္း 
ေရာ ျပန္ဆပ္နိုင္ရမယ္႔အျပင္ သင္ (ဒါမွမဟုတ္) 
သင့္မိသားစုကို အက်ိဳးတစ္ခုခုျပဳနိုင္ရမယ္လို႔ 
စိတ္ထဲမွာ သြင္းထားပါ။ 

ဥပမာ - လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ပိုင္းမွာ 
မစႏၵာေအးရဲ႕ကုန္စုံဆိုင္ေသးေသးေလး 
ရွိတယ္။ သၾကနၤ္မက်ခင္ တစ္လအလိုမွာ 

 ေခ်းေငြ ေရြးခ်ယ္ျခင္း



၁၇

ေခ်းေငြ ေရြးခ်ယ္ျခင္း   

သူ႔ဆိုင္ကို လူေတြအမ်ားႀကီးလာၿပီး ပိတ္ရက္အတြက္ 
အစားအစာ အေျခာက္အျခမ္းေတြ လာဝယ္တတ္ၾကတယ္။ 
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္ဆို မစႏၵာေအးဆိုင္ အပါအဝင္ 
စားေသာက္ဆိုင္ နဲ႔ တစ္ျခားဆိုင္ေတြ အားလုံးပိတ္မွာမို႔လို႔ပါ။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီလိုအခါသမယမွာ စည္သြပ္ဗူး 
အစားအစာ အမ်ိဳးအမယ္အားလုံး ေရာင္းေကာင္းေပမယ္႔ 
အခု သူ႕ဆီမွာ အဲဒီလိုစည္သြပ္ဗူးအမယ္စုံမရွိဘူး။ 
လက္ကားသမားက သူ႕ကို ၁ဝဝ,ဝဝဝဖိုး ငါးေသတၱာဗူး 
၅ဝ နဲ႔ ဟင္းသီး ဟင္း႐ြက္အသီးအႏွံစည္သြပ္ဗူး ၃၅ဗူးကို 
ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ ေပးတယ္။ ဒါကလည္း  အနည္းဆုံး 
၁ဝဝ,ဝဝဝ ဖိုးဝယ္မွ ဒီေစ်းနဲ႔ ေပးမွာ။ ပုံမွန္အတိုင္းဆိုရင္  
အဲဒီေစ်းနဲ႔ ငါးေသတၱာဗူး ၄ဝ နဲ႔ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ အသီးအႏွံ 
စည္သြပ္ဗူး၂ဝ ပဲရတာ။ အခုမွ ရွားရွားပါးပါး အခြင့္အေရးအေနနဲ႔ 
ေပါေခ်ာင္ေကာင္း ရလိုက္တာ။ မစႏၵာေအးက သူအဲဒီ 
၈၅ဗူးလုံး ေရာင္းၿပီးရင္ သူ႔အတြက္ အားလုံးေပါင္း၁၆ဝ,ဝဝဝ 
ေလာက္က်န္မယ္ဆိုတာ သိတယ္။ စည္သြပ္ဗူးဝယ္ဖို႔ သူ႔မွာ 
၃ဝ,ဝဝဝ စုထားတာရွိေပမယ္႔ ၇ဝ,ဝဝဝ ေလာက္ လိုေသးတယ္။ 
အဲဒီလိုဆိုရင္ သူ႕အတြက္ ေငြေခ်းတာ အဓိပၸါယ္ရွိရဲ႕လား။ 
(ဥပမာ - အေသးစား ေငြေခ်းလုပ္ငန္း အဖြဲ႔အစည္းေတြဆီက)

တကယ္လို႔ မစႏၵာေအးက စည္သြပ္ဗူးေတြအားလုံးေရာင္းနိုင္ 
ၿပီး ၁၆ဝ,ဝဝဝ ရွာနိုင္ရင္  ေခ်းထားတဲ့ေငြ အပါအဝင္ အတိုးပါ 
ျပန္ဆပ္ႏိုင္မယ္။ ၿပီးရင္ သူရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံထားတဲ့ေငြအျပင္  သူ႕ 
အတြက္ အျမတ္ ၉ဝဝဝက်ပ္ က်န္ၿပီး သူ႔လုပ္ငန္းမွာ ျပန္ရင္းႏွီး 
ျမႇပ္ႏွံႏိုင္လို႔ သူေငြေခ်းတာ အဓိပၸါယ္ရွိပါတယ္။  

ဒီဟာကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၾကည့္ပါ။ -

ကိုယ္ရွာနိုင္တာထက္ ပိုဆပ္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။ 
ဒါေၾကာင့္ သင့္ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ဖို႔ လိုတဲ့ေငြကို ရွာနိုင္ေအာင္ 
လုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ 

ထပ္တိုးလာတဲ့ေခ်းေငြေတြဟာ ရတဲ့ေငြနဲ႔စာရင္ အေႂကြး 
ထပ္တက္လာဖို႔ပဲရွိပါတယ္။ ေပးစရာရွိေနတဲ့ေခ်းေငြကို 
ျပန္မဆပ္ႏိုင္လို႔ ထပ္ေခ်းၿပီးဆပ္တယ္ဆိုတာ တကယ့္ 
ေျဖရွင္းနည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလုပ္မယ္႔အစား 
ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးတဲ့လူနဲ႕ ေတြ႕ၾကည့္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
အဆင္ေျပမယ္႔ နည္းလမ္းကို ရွာႀကံသင့္ပါတယ္။ (ဥပမာ 
- ေငြေပးေခ်ရမယ္႔ အခ်ိန္ကို ေျပာင္းတာ (ဒါမွမဟုတ္) 
ပိုင္ဆိုင္မႈ တစ္ခ်ိဳ႕ တစ္ဝက္ကို ေရာင္းခ်တာမ်ိဳးပါ။)

 
    ဒီအခန္းၿပီးရင္ ေငြေခ်းၿပီးျပန္ဆပ္ဖို႔ အခက္အခဲရွိရင္ 
ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတဲ့ အႀကံေပးခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရပါ 
လိမ့္မယ္။

စည္သြပ္ဗူးေတြရဲ႕ေရာင္းေစ်း   ၁၆ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ 

စည္သြပ္ဗူးေတြရဲ႕ဝယ္ေစ်း - ၁ဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္

စုေဆာင္းေငြ ၃ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

ေခ်းေငြ ၇ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

ေခ်းေငြအတြက္ကုန္က်စရိတ္  
(ေခ်းေငြ ၇ဝ,ဝဝဝေပၚမွာ အတိုး ၃ဝ%)

- ၂၁,ဝဝဝ က်ပ္

ေယဘူယ်အျမတ္ ၃၉,ဝဝဝ က်ပ္

မိမိကိုယ္ပိုင္စုေဆာင္းေငြ - ၃ဝ,ဝဝဝ က်ပ္

ေငြပို ေငြလွ်ံ ၉,ဝဝဝ က်ပ္ 



၁၈

 ေခ်းေငြ ေရြးခ်ယ္ျခင္း

 
သူမ်ားကိုယ္စား ေခ်းေငြမေခ်းယူေပးပါနဲ႔။

တစ္ႀကိမ္မဟုတ္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ေယာက္ေယာက္က သူတုိ႔အတြက္ 
ေခ်းေငြထုတ္ေပးပါလုိ႔ အကူအညီေတာင္းခံရဖူးမွာပါ။ 
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေငြတကယ္ေခ်းမယ္႔သူအေနနဲ႔ 
ထုတ္ေခ်းမယ္႔လူအတြက္ သတ္မွတ္ထားတ့ဲအခ်က္အလက္ေတြန႔ဲ 
မကုိက္ညီတာေၾကာင့္ပါ။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္မေပးပါနဲ႔။ 
အဲဒါ တကယ္ေငြေခ်းေပးမယ္႔လူအေပၚမွာ လိမ္တ့ဲအျပင္ သင္ 
ကုိယ္တုိင္လည္း ကုိယ္သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မသံုးသည္ျဖစ္ေစ 
ကုိယ္ယူတာဆုိရင္ ျပန္ဆပ္ဖုိ႔က ကုိယ့္တာဝန္ပါ။ 

ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ကာလ နဲ႔ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေန႔ 
- မစႏၵာေအး သူ႔အတိုးကို ၁၂လၿပီးရင္ ျပန္ေပးရမွာမို႔လို႔ 
သူ႔ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရမယ္႔ကာလက ၁၂လျဖစ္တယ္။ သူက 
ေခ်းေငြကို မတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွာ (ေခ်းေငြထုတ္ေပးတဲ့ေန႔) 
ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူက ေခ်းေငြကို ေနာက္ႏွစ္ 
မတ္လ၁၄ရက္ေန႔မွာ အတိုးေရာအရင္းေရာ ျပန္ေပးရမယ္။ 
(ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေန႔) 

ေခ်းေငြကို ေျမၾသဇာတို႔လို၊ ပိုးသတ္ေဆးတို႔လို သက္တမ္း 
တိုကာလ အတြင္း အက်ိဳးရွိေစမယ္႔ပစၥည္းေတြ ဝယ္တာဆိုရင္ 
ေခ်းေငြျပန္ဆပ္တာဟာ ျပန္ဆပ္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ကာလထက္ 
မေက်ာ္သင့္ပါဘူး။ (ဥပမာ - စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ကာလတစ္ခု 
(သို႔) ႏွစ္ခု)  

ေခ်းေငြသက္တမ္းအတိုဆုံး နဲ႔ အရွည္ဆုံးေတြကို  ကိုယ့္ရဲ႕ဝင္ေငြ 
ေပၚမူတည္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားပါ။  
ဒီကိစၥကို စဥ္းစားၿပီဆိုရင္ ပုံမွန္ေန႔စဥ္ကုန္က်စရိတ္အျပင္ 
က်န္းမာေရးအတြက္လိုမ်ိဳး တစ္ျခား အေရးေပၚကိစၥလိုမ်ိဳး 
အသုံးစရိတ္ေတြကိုလည္း ထည့္တြက္ဖို႔မေမ့ပါနဲ႔။ 
အျခား ကုန္က်စရိတ္ေတြ၊ အေရးႀကီးဆုံးကေတာ့ 
ပုံမွန္ ကုန္က်စရိတ္ေတြနဲ႔ ခ်ိန္ၿပီး ျပန္ဆပ္သက္တမ္းကို 
အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္ပါ။ (    ၃။ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ 
ေငြေပၚလြယ္မႈ) အတိုးေကာအရင္းေကာ တစ္လုံးတစ္ခဲထဲ 
ျပန္ဆပ္တာထက္ စာရင္ အရစ္က်ေပးေခ်စနစ္လို႔ေခၚတဲ့ 
ပုံမွန္ေငြနည္းနည္းခ်င္း ျပန္ဆပ္တာမ်ိဳးက ကိုယ့္အတြက္ 
ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး နည္းေစနိုင္တယ္ ဆိုတာလည္း စိတ္ထဲမွာ 
ထည့္ထားပါ။

ေငြေခ်းတဲ့ေနရာမွာ အၿမဲတမ္းလိုအပ္လို႔နဲ႔ စတာခ်ည္းပဲ။ 
ကိုယ္လိုတဲ့အရာကို တကယ္ပဲ ေငြေခ်းၿပီးမွ ဝယ္ခ်င္တာလား။ 
တကယ္ေကာ ေငြေခ်းၿပီး ဝယ္ဖို႔လိုအပ္လား။ တစ္ခါတစ္ေလ 
တစ္ကယ့္တစ္ကယ္ ကိုယ္ဝယ္ခ်င္တဲ့ဟာ အခုခ်က္ခ်င္း 
လိုေသးတာမ်ိဳး မဟုတ္သလို ပိုက္ဆံေခ်းၿပီး ဝယ္ဖို႔လည္း 
မလိုအပ္ပါဘူး။ အဲဒီပစၥည္းကို ဝယ္ဖို႔ ေနာက္လ လစာရမွ (ဒါမွ 
မဟုတ္) စပါးရိတ္သိမ္းၿပီးတဲ့အခ်ိန္ထိ ေစာင့္လို႔ရပါတယ္။ 
စီးပြားေရးမွာ အျမတ္ရဖို႔ လုပ္တာမဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္အတြက္ပဲ 
သုံးဖို႔ဆိုရင္ ေစာင့္ကိုေစာင့္သင့္ပါတယ္။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ 
(ဒါမွမဟုတ္) အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုဆီက ေငြေခ်းၿပီး ျပႆနာကို 
ေျဖရွင္းတယ္ဆိုတာ အျမန္ဆုံး နဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆုံးလို႔ 
ထင္ရေပမယ္႔ ဒီကိစၥမွာ ထင္သေလာက္ မလြယ္ပါဘူး။ 

ေခ်းေငြဆိုတာ အေျခအေနေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အတိုးကပ္ပါ 
လာတတ္ၿပီး ေငြအျပည့္ နဲ႔ အခ်ိန္မွန္ျပန္ဆပ္ဖို႔ဆိုတဲ့ အလုပ္ 
တစ္ခု လည္းပိုလာပါတယ္။ မိသားစုဝင္ (ဒါမွမဟုတ္) 
သူငယ္ခ်င္းေတြဆီက ေခ်းခဲ့ရင္ေတာ့ အတိုးေပးစရာမလိုေပမယ္႔ 
တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ဆီကေန သူတို႔ လိုအပ္တဲ့အခါ ျပန္လည္ 
ေပးဆပ္ရတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ 

အရင္ အေႂကြးဆပ္ဖို႔ ေနာက္ထပ္ ေငြထပ္ေခ်းတယ္ဆိုတာ 
ေကာင္းတဲ့စိတ္ကူးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အေႂကြးေပၚ အေႂကြး 
ဆင့္ၿပီး အေႂကြးသံသရာထဲက မထြက္နိုင္ဖို႔ပဲ မ်ားပါတယ္။ 
ျဖစ္နိုင္ေျခရွိတာကေတာ့ ကိုယ့္ရွာနိုင္တာထက္ ေပးစရာက 
ပိုမ်ားေနတာ (ဒါမွမဟုတ္) အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုၾကာမွပဲ 
ျပန္ဆပ္နိုင္မွာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။)



၁၉

ခ) ဘယ္သူ႕ဆီက ေငြေခ်းသင့္ၿပီး ေစ်းအသက္သာဆုံး 
ေခ်းေငြရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

 အဲဒါ အေျခအေနေပၚမူတည္ပါတယ္။ ေခ်းေငြရဖို႔ ေလွ်ာက္ထား 
တဲ့အခါမွာ ကိုယ္ဟာ အမွန္တကယ္ သူတို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ 
ကိုက္ညီမညီ သိဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ 
တစ္ခ်ိဳ႕ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြက လယ္သမား၊      
အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ 
စတဲ့ အုပ္စုေတြကိုပဲ ေပးတာပါ။    ဘဏ္လိုမ်ိဳး တစ္ျခား 
အဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာ့ အေပါင္ပစၥည္းထားဖို႔ ေတာင္းဆို 
တတ္ၾကတယ္။ ေစ်းအသက္သာဆုံးေခ်းေငြကို 
ရွာတဲ့အခါမွာလည္း အတိုးႏႈန္းတစ္ခုကိုပဲ မၾကည့္ဘဲ 
တစ္ျခားစရိတ္ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားဖို႔လိုပါတယ္။ 

တကယ္ကုန္က်မယ္႔ေခ်းေငြစရိတ္ - ဘာေၾကာင့္ေငြေခ်းဖုိ႔ ပုိက္ဆံ 
ကုန္လဲဆုိတာ သင္သိၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။ (    ၁။ေငြေခ်းဖုိ႔ ဘာလုိ႔ 
ပုိက္ဆံကုန္က်သလဲ။) မစႏၵာေအးက တစ္လကုိ ၂ .၅% နဲ႕ 
တစ္ႏွစ္ကုိ ၃ဝ% အတုိးေပးရတယ္။ အရင္ကမေျပာျဖစ္ခ့ဲတာ 
တစ္ခုက မစႏၵာေအးဟာ ေခ်းေငြသြားထုတ္ဖုိ႔ ၿမိဳ႕တက္စရာ 
ရိွတယ္။ ကံေကာင္းတာက ကုန္ေတြျဖည့္ဖုိ႔ ၿမိဳ႕တက္စရာရိွတာနဲ႔  
သြားတုိက္ေနလုိ႔ အေတာ္ပဲ ျဖစ္သြားတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
အနီးအနား႐ြာက သူ႕လုိပဲ ကုန္ေတြဝယ္သြားေနက် 
ေစ်းဆုိင္ပုိင္ရွင္ ထရပ္ကားရိွတ့ဲ မိန္းမရဲ႕ကားနဲ႕ အလကား 
လုိက္စီးလုိ႔ရတယ္။ အဲဒီလုိမွမဟုတ္ရင္ ကားခ ၁၅,ဝဝဝ 
ေလာက္ကုန္မွာဆုိေတာ့ ေခ်းေငြ က ေငြပုိေငြလွ်ံ မက်န္ေတာ့ 
သူ႕အတြက္ မက္ေလာက္စရာမရိွဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ 
ဒါ့အျပင္ အျမတ္က်န္မွာထက္ အခ်ိန္ေကာေငြပါ ပုိကုန္မွာပဲ 
အဖတ္တင္တယ္။

ေငြေၾကးဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းေတြက 
သင့္ေလွ်ာက္လႊာ ေလွ်ာက္တာ၊ စာရင္း 
ဖြင့္တာစတ့ဲ ကိစၥေတြအတြက္ အဖုိးအခေတြ နဲ႔ 
ေကာ္မရွင္ခေတြလည္း ေကာက္ပါလိမ့္မယ္။ 
အဲဒီလုိေတြ လုပ္ထားတာက သင္ေနာက္ထပ္ 
တစ္ျခားစာခ်ဳပ္ေတြ ထပ္ခ်ဳပ္လုိ႔မရေအာင္ပါ။ 
(ဥပမာ - သင့္ရဲ႕အေပါင္ ပစၥည္းအာမခံ) 
ဒါမွမဟုတ္  သက္ဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုခုက 
ေပးတ့ဲ စာ႐ြက္စာတမ္းလုိမ်ိဳးကုိ ေပးရတတ္ပါတယ္။ 
အဲဒါေတြရဖုိ႔လည္း ပုိက္ဆံ ကုန္ပါတယ္။ ကုိယ့္အတြက္ 
သင့္ေတာ္မယ္႔ေခ်းေငြေတြကုိ ရယူဖုိ႔ဆုိရင္ ဒီအဖုိးအခအားလံုးကုိ ထည့္ 
သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ 

ေစ်းေပါတုိင္းလည္း ကုိယ့္လုိအပ္ခ်က္နဲ႕ ကုိက္ဦးမွ။ ေခ်းေငြ သက္တမ္း၊ 
ျပန္ဆပ္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အရစ္က်ေပးသြင္းတ့ဲပမာဏေတြကုိ စိစစ္ဖုိ႔ နဲ႔ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းေတြက ေပးတ့ဲဝန္ေဆာင္မႈက ကုိယ့္လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ 
ကုိက္ညီမႈဘယ္လုိရိွမလဲဆုိတာရယ္၊ ကုိယ့္မွာေငြဆပ္နုိင္အား ဘယ္ေလာက္ 
ရိွလဲ ဆုိတာေတြကုိလည္း စိစစ္ဖုိ႔မေမ့ပါနဲ႔။ မ်က္လံုးစံုမိွတ္ၿပီး ေစ်းေပါတာ ကုိပဲ 
မေ႐ြးပါနဲ႕။ ကုိယ့္အတြက္ အေကာင္းဆံုျဖစ္မယ္႔ဟာကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။



၂၀

အေပါင္ပစၥည္း  
သင္သိၿပီးတဲ့အတိုင္း ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြက 
အပ္ႏွံေငြေတြကို သုံးၿပီး တစ္ျခားသူေတြကို ျပန္ေခ်းေပးတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ ေခ်းထားတဲ့ေငြေတြ 
ျပန္ဆပ္ေအာင္လုပ္ၿပီး အပ္ႏွံသူေတြ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ 
ျပန္ထုတ္ေပးလို႔ရနိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားရပါတယ္။ ကိုယ့္ရႈေထာင့္ 
တစ္ခုကေနၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြက 
သင္ေခ်းေငြေလွ်ာက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ သင့္အေၾကာင္း 
စစ္လားေဆးလား လုပ္တာခံရတယ္လို႔ ထင္ရေပမယ္႔ 
သူတို႔ဘက္က ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း ေခ်းထားတဲ့ေငြေတြ 
ေသခ်ာျပန္ရေအာင္ စိတ္ခ်ရမယ္႔တစ္ခုခုရွိဖို႔ ေမးရတာပါ။ 
အဲဒါအျပင္ တစ္ျခားအာမခံေပးထားတဲ့ သူေတြကေန 
သင္အခ်ိန္မီ ျပန္မဆပ္နိုင္ရင္ သင့္အစားဝင္ဆပ္ေပးပါ့မယ္လို႔ 
အာမခံေပးတဲ့ဟာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ (    ၁။ ေငြေခ်းဖို႔ 
ဘာလို႔ပိုက္ဆံကုန္က်ရသလဲ။)

အာမခံပစၥည္းထားရတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။
ဘဏ္က ပိုက္ဆံေခ်းခ်င္တယ္ဆိုရင္ အာမခံပစၥည္း ေပးရပါ 
တယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘဏ္ေတြက ေျမ (သို႔) ေျမအပါအဝင္ 
အေဆာက္အအုံလိုမ်ိဳးကို အာမခံအျဖစ္ေတာင္းတယ္။ ပိုင္ဆိုင္ 
ေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ တရားဝင္ ျပနိုင္မွပဲ အာမခံအျဖစ္ 
လက္ခံတယ္။ 

မစႏၵာေအး ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈေပးမယ္႔သူကို ရွာတုန္းက 
သူ႔ေခ်းေငြပမာဏက နည္းလည္းနည္း ဘဏ္ေတြက 
ေတာင္းေနက်ျဖစ္တဲ့ (ေျမ၊ အေဆာက္ အအုံစတဲ့) 
ဘယ္အာမခံပစၥည္းမဆို ေပးနိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သေဘာ 
ေပါက္လာတယ္။  

အာမခံပစၥည္းေပးတာေၾကာင့္ တကယ္လို႔ သင့္အေနနဲ႕ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းကို ျပန္မေပးနိုင္တဲ့အခါ 
ဆုံးရႈံးသြားနိုင္တဲ့ ပမာဏတစ္ခုကို အကန္႔အသတ္ 
လုပ္ထားတဲ့သေဘာမ်ိဳး နဲ႔ တစ္ဖက္ကလည္း ျပန္ေပးပါမယ္ 
ဆိုတဲ့သေဘာမ်ိဳးနဲ႔  အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ေခ်းေငြကို 
လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ သေဘာပါ။   

သင့္အာမခံပစၥည္းကို လက္ခံခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အာမခံပစၥည္း 
ေပးနိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေခ်းေငြလြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ 

အာမခံပစၥည္း   
တကယ္လို႔ ဘဏ္ကေငြေခ်းခ်င္ၿပီး ေငြပမာဏကလည္း 
မ်ားမယ္ဆိုရင္ တန္ဖိုးရွိတဲ့အာမခံပစၥည္းတစ္ခုခုကို 
အေတာင္းခံရလိမ့္မယ္။ အဲဒီပစၥည္းကို ေခ်းေငြ အတြက္ 
အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ အေပါင္ထားပါမယ္လို႔ ကတိေပးရမယ္။ 
အဲဒါက တကယ္လို႔မ်ား သင္က ေခ်းေငြျပန္မဆပ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ 
အဲဒီပစၥည္းကို သိမ္းၿပီး ျပန္ေရာင္းလို႔ရေအာင္လို႔ပါ။ 
ေရာင္းခဲ့ရင္ ေရာင္းလို႔ရတဲ့ေငြက သင္ ျပန္ဆပ္စရာရွိတဲ့ 
ပိုက္ဆံအေနနဲ႕ ဘဏ္ထဲကို ဝင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
အဲဒါမွ အဲဒီပိုက္ဆံက ဘဏ္ကို ေပးစရာရွိတဲ့ေငြ (တစ္ခ်ိဳ႕ 
တစ္ဝက္)ကို ကာမိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ျမန္မာနိုင္ငံမွာ 
ေပးရတဲ့အာမခံပစၥည္း အမ်ားစုက ေျမ နဲ႔ ေျမအပါအဝင္ 
အေဆာက္အအုံေတြပါ။

 ေခ်းေငြ ေရြးခ်ယ္ျခင္း

အတိုး နဲ႔ အရင္း 
သင္ေငြေခ်းတယ္ဆိုရင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အဲဒီထဲမွာ 
အတိုးေရာ၊ အရင္းေရာ ပါဝင္ပါတယ္။ အရင္းဆိုတာ 
ကိုယ္တစ္ကယ္ေခ်းယူလိုက္တဲ့ ေငြေၾကးပမာဏပါ။ 
အတိုးဆိုတာ သူ႕ေငြေပးသုံးလို႔ ေပးရတဲ့အခေၾကးေငြပါ။ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ကိုယ္ေခ်းတဲ့ 
ေငြေခ်းနည္းေပၚ မူတည္ၿပီး အတိုးယူတဲ့ပုံစံေတြဟာ 
မတူၾကဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္  တစ္လဘယ္ေလာက္၊ 
တစ္ႏွစ္ဘယ္ေလာက္ဆိုၿပီး ေျပာၾကပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ 
သင့္အတြက္က်ေတာ့ အေရးႀကီးဆုံးက တကယ္တန္း 
ကုန္က်မယ္႔ေငြပဲ။ ေခ်းေငြကို ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ 
သုံးတယ္ေပၚ မူတည္ၿပီး မွ်တမႈရွိတဲ့အတိုးႏႈန္းကို 
ေတြ႔ရမွာျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ကိုေတာ့ 
ေခ်းေငြနဲ႔တြဲလ်က္ ပါလာတဲ့ အဖိုးအခ၊ 
ေကာ္မရွင္ေၾကး စတာေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး တြက္ခ်က္မွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေခ်းေပးတဲ့အဖြဲ႕အစည္းက 
ဘယ္အတိုးတြက္ခ်က္နည္းသုံးလဲဆိုတာ ရွင္းျပေပးမွာ 
ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းက်ရင္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္တြက္ရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း ဘယ္လိုတြက္ရမလဲ 
ဆိုတာကို တြက္ျပခိုင္းလို႔ရပါတယ္။



၂၁

 
သင့္အေနနဲ႔ တစ္ျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြက 
ေခ်းေငြေတြကို ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ တစ္ခါတစ္ခါ ေခ်းေငြ 
စည္းကမ္းစည္းကမ္းဟာ တူတယ္လို႔ ထင္ရေပမယ္႔ 
တကယ္ အေသးစိတ္ ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ 
တစ္ခ်ိဳ႕ေခ်းေငြေတြဆိုရင္ ေစ်းသက္သာတယ္လို႔ ပထမမွာ 
ထင္ရတယ္။ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ အပိုေဆာင္းစရိတ္ 
ေတြ ထပ္ထည့္တြက္ထားတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ 
အလားတူ အေကာင္းဆုံးလို႔ထင္ရတဲ့ ေစ်းႏႈန္းသက္သာ 
ျမန္ဆန္တယ္လို႔ ျမင္ျမင္ခ်င္းထင္မိေပမယ္႔ ကိုယ့္အတြက္ 
လုံးဝ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေခ်းေငြကို 
ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ မတိုင္ခင္ ျပန္ဆပ္ရမွာမို႔လို႔ပါ။

ရနိုင္တာပါပဲ။ ကိုယ္ ဆပ္နိုင္သေလာက္ပဲထုတ္ၿပီး 
ကိုယ္ တြက္တာခ်က္တာမွန္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အရင္ ေခ်းေငြ 
ကို ျပန္ဆပ္ၿပီးတာနဲ႔ သင့္လုပ္ငန္း အဆက္မျပတ္ 
လည္ပတ္နိုင္ေအာင္၊ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံနိုင္ေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ 
ျပန္လည္ထုတ္ယူနိုင္မွာပါ။

အာမခံပစၥည္းေပးရတယ္ဆိုတာ တကယ္လို႔ သင့္အေနနဲ႔ 
ေခ်းေငြကို အခ်ိန္မီ အျပည့္ျပန္မဆပ္နိုင္ရင္ ဘဏ္က 
အေႂကြးေတြ ကာမိေအာင္ သင့္ရဲ႕အာမခံပစၥည္းကို 
ထုတ္ေရာင္းခြင့္ရွိပါတယ္။  

ကတိေပး (သို႔) အေပါင္ခံပစၥည္းေပးတာေတြဟာ 
လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္တစ္ခုပဲ လို႔ ယူဆလို႔မရပါဘူး။ 
ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြက တစ္ကယ္ 
တမ္း လိုအပ္လာရင္လိုအပ္သလို ဥပေဒေၾကာင္းအရ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြရွိပါတယ္။   

ဒါေၾကာင့္  အာမခံပစၥည္း အေပါင္ထားဖို႔ ေပးခ်င္တယ္၊  
ေပးနိုင္တယ္ ဆိုရင္ေတာင္မွ အေလးအနက္ ထားၿပီး 
စဥ္းစားသင့္တယ္။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
လုပ္တဲ့သူေတြဟာ ကိုယ့္လိုမ်ိဳး ပစၥည္းေရာင္းတဲ့အခါမွာ 
ေစ်းေကာင္းရေအာင္ ေစာင့္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ 
အာမခံပစၥည္းကို ေစ်းသတ္မွတ္တဲ့ အခါမွာလည္း 
ေပါက္ေစ်းထက္ ေစ်းေလွ်ာ့ၿပီး သတ္မွတ္ပါတယ္။ 
ဒါမွ သင့္ပစၥည္းေရာင္းၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူတို႔အေနနဲ႔ 
တစ္ျခား ကုန္က်စရာေတြရွိခဲ့ရင္ အဲဒီကထြက္လာတဲ့ 
ပိုက္ဆံနဲ႔ ကာမိေအာင္ပါ။

ေခ်းေငြ ေရြးခ်ယ္ျခင္း   
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ဒီစစ္ၾကည့္ရမယ္႔စာရင္းေလးက သင့္ကို အသင့္ေတာ္ဆုံး ေခ်းေငြရွာဖို႔ ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။ - -

ကိုယ္နဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ေခ်းေငြရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

 � ကိုယ္ ဘာအတြက္ ပိုက္ဆံေခ်းဖို႔လိုလဲဆိုတာ သိလား။       
မစႏၵာေအးရဲ႕ဇာတ္လမ္းေလးကို မွတ္မိေသးလား။ သူက သူဘာအတြက္ ေခ်းေငြဖို႔လိုလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ ေခ်းဖို႔လိုလဲ၊ 
သူ ဘယ္ေလာက္ဝင္ေငြ နဲ႔ အျမတ္ရွာၿပီး ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ရမလဲဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ 
ဘာျပႆနာမွ မေပၚဘူးဆိုရင္ေပါ့။

 � ကိုယ္ ဘယ္ေလာက္လိုတယ္ဆိုတာ သိလား။ 
ကိုယ္အလုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ပမာဏကို (အနည္းဆုံး နဲ႔ အမ်ားဆုံး)ထားၿပီး တြက္ပါ။ ၿပီးရင္ 
ကိုယ္ကန့္သတ္ထားတဲ့ပမာဏအတြင္း အပိုအလိုမရွိတဲ့ေခ်းေငြတစ္ခုကို ေလ်ာက္ထားပါ။

 � ကိုယ္ ျပန္ဆပ္နိုင္မယ္လို႔ ထင္လား။ ျပန္ဆပ္ရမယ္႔စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကိုေကာ သိလား။ ေခ်းေငြတစ္ခု 
မေလွ်ာက္ခင္ ဒီသုံးခ်က္ကို အရင္စစ္ပါ။ - 

• ေခ်းထားတဲ့ေငြ (အရင္း)ကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုျပန္ေပးရမလဲ။
• အတိုးကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုျပန္ဆပ္ရမလဲ။ 
• သတ္မွတ္ထားတဲ့ရက္ေန႔မွာ ဒီေပးစရာရွိတာေတြကိုေပးဖို႔ လက္ထဲမွာ ပိုက္ဆံရွိမွာလား။

 � အာမခံပစၥည္း လိုမလို သိလား။ လိုအပ္တဲ့ေခ်းေငြရနိုင္ဖို႔ ေပးစရာအေပါင္ခံပစၥည္းရွိလား။
 � ကိုယ့္ေခ်းေငြက ဘယ္ေလာက္ ကုန္က်မလဲဆိုတာ သိလား။ အဲဒီအေၾကာင္းေမးပါ။ - 
• အတိုးႏႈန္း (ဘယ္လိုတြက္ရလဲ။)
•  ေပးရမယ္႔ ေကာ္မရွင္ခ
•  အျခားေပးရမယ့္ စရိတ္စကေတြ
•  သင့္အေပါင္ပစၥည္းအတြက္ လိုအပ္တဲ့အာမခံ
•  ေခ်းေငြ၊ ျပန္ဆပ္ရမယ္႔ေငြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ေပးရမယ္႔အျခားကုန္က်စရိတ္ေတြ  

(ဥပမာ - ျပန္ဆပ္တာေနာက္က်လို႔ ဒဏ္ေၾကးေငြေဆာင္ရတာမ်ိဳး)

 ေခ်းေငြ ေရြးခ်ယ္ျခင္း



၂၃

(ဂ) တကယ္လို႔ ေငြျပန္ဆပ္ဖို႔ ျပႆနာရွိခဲ့ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

လူတိုင္း တစ္ႀကိမ္မဟုတ္တစ္ႀကိမ္ ေငြေၾကးအခက္အခဲေတြ႕နိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး 
အခက္အခဲႀကဳံခဲ့ရင္ စိတ္ေအးေအးထားၿပီး ကိုယ့္ကို ေငြေခ်းထားတဲ့အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ 
စကားေျပာၾကည့္ပါ။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အတူတကြ 
အၾကပ္အတည္းကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ပါပဲ။ အဲဒီအေျခအေနေရာက္မွ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဟာ ကိုယ္တကယ္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့မိတ္ဖက္ နဲ႔ 
အႀကံေပးျဖစ္မွာလား (ဒါမွမဟုတ္) ကိုယ့္ကို သူတို႔ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈေတြေရာင္းဖို႔    
သက္သက္ပဲလား ဆိုတာကို သိလာရမွာပါ။

ျပႆနာကို ေျဖရွင္းနိုင္ဖို႔ေသာ့ခ်က္က ကိုယ့္ကို ေငြေခ်းထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ 
အစည္းအေဝးလုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္တာက သင့္အတြက္ အေကာင္းဆုံးပါ။ အဓိက 
ကေတာ့ အစည္းအေဝးမလုပ္ခင္ အေရးပါတဲ့ေမးခြန္းျဖစ္တဲ့ ဒီေငြေရးေၾကးေရး 
အခက္အခဲကို ကိုယ္ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားနိုင္မလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းအတြက္ 
ျဖစ္နိုင္ေျခရွိတဲ့ ေျဖရွင္းနိုင္မယ္႔ နည္းလမ္းတစ္ခုေလာက္နဲ႔ အေျဖကို ႀကိဳတင္ 
စဥ္းစားထားရမယ္။

ေခ်းေငြ ေရြးခ်ယ္ျခင္း   
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ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ဖို႔ျဖစ္ေနတဲ့ျပႆနာကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲ။

ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ဖို႔ျဖစ္ေနတဲ့ျပႆနာကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲ။

ပထမအဆင့္ - အေၾကာင္းအရင္းမ်ား 

 � ဘာေၾကာင့္ ဒီအၾကပ္အတည္း ျဖစ္ေပၚေစသလဲ။ 
 �  ကာလတစ္ခုအတြင္း အခက္အခဲေတြေက်ာ္လႊားနိုင္ဖို႔  ဘယ္ေျခလွမ္းေတြက အဓိကက်တဲ့ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္မလဲ။ 

ဒုတိယအဆင့္ - အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

 � ဘယ္လို အႀကံဉာဏ္မ်ိဳး ဘဏ္ကိုေပးမွာလဲ။ (ဥပမာ - အတိုး နဲ႔ အရင္းျပန္ဆပ္တာကို တစ္ႏွစ္ဆိုင္းငံ့ေပးဖို႔) 

ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိတဲ့ေျဖရွင္းနည္းေတြကို အစီအစဥ္ဆြဲၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ေငြေရးေၾကးေရးအေနအထား ဦးေမာ့လာေအာင္၊ ေခ်းထားတဲ့ေငြ 
ေတြကို ပုံမွန္ ျပန္ဆပ္လာနိုင္ေအာင္ လုပ္သင့္ပါတယ္။

ဥပမာ - 
ေရတိုေရရွည္ အေႂကြး - ၁။ ကိုယ့္ရဲ႕စုေငြတစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ကို အေႂကြးဆပ္ေနရာမွာ သုံးပါ။ 
 ၂။ အိမ္သံုးေငြ/လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေငြေတြကို ေလွ်ာ့ခ်နိဳင္ဖို႔ ျဖစ္နိုင္ေျခေတြကို    
     ေလ့လာဆန္းစစ္ပါ။
 ၃။ အေႂကြးျမန္ျမန္ေၾကေအာင္ ေရာင္းခ်လို႔ရမယ္႔ပုိင္ဆိုင္မႈေတြကို ရွာၾကည့္ပါ။

အလယ္အလတ္-သက္တမ္း -  ဝင္ေငြတုိးလာနိုင္မယ္႔နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြပါ။  
 (ဥပမာ-  ေနာက္ထပ္ အလုပ္တစ္ခု ထပ္ရွာတာ)

ေရရွည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး - ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေရာင္းခ်ၿပီး တစ္ျခားပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို( ဥပမာ -     
 သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာ ကားအစား ဆိုက္ကယ္အစားထိုးတာပဲျဖစ္ျဖစ္)လုပ္ၿပီး    
 ေငြျပန္ဆပ္နိုင္မယ္႔နည္းလမ္းေတြ ရွာၾကည့္သင့္ပါတယ္။

တတိယအဆင့္ - အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း

 � အထက္က အၾကံဉာဏ္မ်ားကို အက်ိုးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းေတြကို သုံးျပီး 
လုပ္ပါ။ သင့္ရဲ႕အၾကံဉာဏ္ေတြ နဲ႔ အက်ိုးသင့္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ စနစ္တက်တင္ျပပါ။

 ေခ်းေငြ ေရြးခ်ယ္ျခင္း
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Saving  

ေငြစုတယ္ဆိုတာ ရတဲ့ပိုက္ဆံေတြကို မလိုအပ္ပဲသုံးမယ္႔အစား 
ေငြပိုေငြလွ်ံ (အျမတ္)ကို စုေဆာင္းထားတာကို ဆိုလိုတာပါ။ 
တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြက ပိုလွ်ံတဲ့ေငြဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ 
တန္ဖိုးတက္လာမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သိေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
သူတို႔က ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ တန္ဖိုးတက္လာမယ္လို႔ ယုံၾကည္ၿပီး 
ေ႐ႊလိုမ်ိဳးတန္ဖိုးရွိတဲ့အရာေတြဝယ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံထား 
တတ္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ လိုအပ္ရင္လည္း သိပ္အရႈံးမရွိဘဲ 
လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ထုတ္ေရာင္းလို႔ရတယ္။ ဒီက႑မွာ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေငြစုျခင္းကို ေျပာျပပါမယ္။

ေငြစုျခင္းအားျဖင့္ သင့္ေငြကို ပိုၿပီးထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ိဳးရွိရွိ 
ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳနိုင္မယ္႔အေလ့အက်င့္ကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးရာ 
ေရာက္ပါတယ္။ အေရးေပၚအသုံးလိုတဲ့အခါမွာလည္း စုထား 
ေဆာင္းထားတာရွိတဲ့အတြက္ သူမ်ားကိုအားကိုးရတာ နည္းသြား 
တာေပါ့။ ေခ်းေငြေလွ်ာက္တာ (သို႔) ကိုယ္မျဖစ္ခ်င္ဆုံးအရာျဖစ္တဲ့ 
အေႂကြးႏြံထဲနစ္တာေတြအစား ကိုယ္စုထားတဲ့ေငြကို သုံးၿပီး 
ဒီျပႆနာေတြကို ေက်ာ္လႊားနိုင္လိမ့္မယ္။

စုထားတဲ့ေငြကိုသုံးၿပီး မိသားစု နဲ႔ စီးပြားေရးပိုင္ဆိုင္မႈ 
အေျခအေန ေတြျမင့္မားေအာင္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အေထာက္အပံ့ 
ေပးနိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ - ေျမေတြထပ္ဝယ္ၿပီး လယ္ေတြ ပိုစိုက္မွာ၊ 
ဒီ့ထက္ေကာင္းတဲ့ လယ္ယာသုံးပစၥည္းေတြ ဝယ္နိုင္မယ္႔အျပင္ 
မိသားစုအတြက္လည္း အိမ္ေဆာက္နိုင္မယ္။

တကယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံဖို႔အတြက္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ 
ပမာဏ တစ္ခုကို စုလို႔ရၿပီဆိုရင္ က်န္တဲ့လိုအပ္တဲ့ေငြအတြက္ 
ေခ်းေငြေလွ်ာက္တဲ့ေနရာမွာ လြယ္သြားတာေပါ့။

ေရြးခ်ယ္စရာ စုေငြအမ်ိဳးအစားမ်ား   

၅။ စုေဆာင္းျခင္း ႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရျခင္း



၂၆

 ေရြးခ်ယ္စရာ စုေငြအမ်ိဳးအစားမ်ား

ဥပမာ -  

အတိုးႏႈန္း ၅ႏွစ္စာအတြက္ ႏွစ္တိုင္း ေငြ ၁ဝ,ဝဝဝ က်ပ္ကို တစ္ႏွစ္ ၈% ရွိတဲ့ အတိုးႏႈန္းအတြက္ ဖယ္ထားပါ။ အဲဒီပိုက္ဆံကို 
ေငြစုစာရင္းထဲမွာ ထည့္ထားရင္ အတိုးအတြက္ ဖယ္ထားတဲ့ေငြကေန အတိုးေတြ စရဦးမယ္။ 

ပထမႏွစ္: ၁ဝ,ဝဝဝ က်ပ္  + အတိုး (၁ဝ,ဝဝဝ x ဝ .ဝ၈=၈ဝဝ),  အဲဒီေတာ့ ၁ဝ,၈ဝဝ က်ပ္

ဒုတိယႏွစ္: ၁ဝ,၈ဝဝ က်ပ္   + အတိုး (၁ဝ,၈ဝဝ x ဝ .ဝ၈=၈၆၄),  အဲဒီေတာ့ ၁၁,၆၆၄ က်ပ္

တတိယႏွစ္:၁၁,၆၆၄ က်ပ္   + အတိုး (၁၁,၆၆၄ x ဝ .ဝ၈= ၉၃၃ .၁၂), အဲဒီေတာ့ ၁၂,၅၉၇ .၁၂ က်ပ္

စတုတၳႏွစ္: ၁၂,၅၉၇ .၁၂ က်ပ္   + အတိုး (၁၂,၅၉၇ .၁၂ x ဝ .ဝ၈= ၁,ဝဝ၇ .၇၇), အဲဒီေတာ့ ၁၃,၆ဝ၄ .၈၉ က်ပ္

ပၪၥမႏွစ္: ၁၃,၆ဝ၄ .၈၉ က်ပ္   + အတိုး (၁၃,၆ဝ၄ .၈၉ x ဝ .ဝ၈= ၁,ဝ၈၈ .၃၉),  အဲဒီေတာ့ ၁၄,၆၉၃ .၂၈ က်ပ္

ပိုက္ဆံမစုတဲ့ လူအမ်ားစုက ပိုက္ဆံစုနိုင္ေလာက္ေအာင္ကို 
မရွိဘူးလို႔ ဆင္ေျခေပးၾကလိမ့္မယ္။ အဲဒါလြဲမွားတဲ့အယူအဆပါ။

ၾကည့္လိုက္ရင္ နည္းနည္းေလးလို႔ ထင္ရေပမယ္႔ အခ်ိန္ၾကာ 
လာတာနဲ႔အမွ် တိုးပြားလာမွာ အမွန္ပါပဲ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ 
ကုန္က်မယ္႔ စရိတ္စကေတြ နဲ႔ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ 
ပိုက္ဆံစုမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္တဲ့လူအမ်ားစုက သူတို႔လခထဲက 
ပိုက္ဆံနည္းနည္းေလးကို မပ်က္မကြက္စုၾကတယ္။ ဒါဆို 
သင္လည္း စုသင့္တာေပါ့။ တကယ္လို႔ သင့္အေနနဲ႕ ကိုယ္ 

ေငြေၾကးဆုိင္ရာဝန္ေဆာင္မႈေပးတ့ဲသူေတြကုိ သတိထား ၿပီး 
ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ - ကုိယ့္ပုိက္ဆံကုိ အပ္တ့ဲအခါ အပ္မယ္႔အဖြ႕ဲ 
အစည္းက ဘယ္ေလာက္ စိတ္ခ်ရၿပီး တည္ၿငိမ္မႈ ရိွသလဲ 
ဆုိတာကုိ ဂ႐ုတစုိက္ေလ့လာပါ။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ 
သက္တမ္းကုန္ခ်ိန္မွာ ေပးထားတ့ဲကတိအတုိင္း အတုိးနဲ႔ 
ကုိယ္ အပ္ထား တ့ဲပုိက္ဆံျပန္ရဖုိ႔က အေရးႀကီးဆံုးပဲ။ 
အဲဒါေတြအျပင္ ေငြစုစာရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳ းရဲ႕ စည္းကမ္းေတြကုိ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္း တစ္ခု နဲ႔ တစ္ခု ယွဥ္ၾကည့္ 
သင့္ပါတယ္။ အဲဒီကမွ ကုိယ္အေနနဲ႕ တည္ေနရာ အရေရာ၊ 
ေပးနုိင္တ့ဲဝန္ေဆာင္မႈအရေရာစတ့ဲ အခ်က္ အလက္ေတြကုိ 
ၾကည့္ၿပီးမွ ကုိယ္နဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္မယ္႔ အဖြ႕ဲအစည္းကုိ 
ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

ေမွ်ာ္လင့္တာ (အသုံးလိုတာ)ထက္ တစ္ခါတစ္ေလမွာ 
ပိုရခဲ့ရင္စုပါ။ (ဥပမာ - ရိတ္သိမ္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ေမွ်ာ္လင့္တာ 
ထက္ပိုရတဲ့အခါမ်ိဳး)

နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ စုေဆာင္းျခင္း  
ျမန္မာျပည္မွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ပိုက္ဆံကို 
ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြ (သို႔) ေ႐ႊ နဲ႔ လက္ဝတ္လက္စားေတြကို 
ဝယ္ျပီး အိမ္မွာ သိမ္း/ဖြက္ၿပီး စုတတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ္႔ 
အဲဒါက သူခိုးရန္၊ မီးေဘးစတဲ့ အႏၲရာယ္ေတြမ်ားတယ္။ 

နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ ေငြစုမယ္ဆိုရင္ ကိုယ္စုထားတဲ့ေငြ 
ဆုံးရႈံးမယ္႔အႏၲရာယ္က ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္လို႔ရတယ္။ 
အဲဒီထဲက နည္းလမ္းတစ္ခုက ဘဏ္ (သို႔) အလားတူ 
ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွာ သင့္ေငြကို စုထားတာမ်ိဳးေပါ့။



၂၇

ေရြးခ်ယ္စရာ စုေငြအမ်ိဳးအစားမ်ား   



 ေရြးခ်ယ္စရာ စုေငြအမ်ိဳးအစားမ်ား

အပ္ႏံွေငြအတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္း နဲ႔ အတုိးႏႈန္းကုိ ႏုိွင္းယွဥ္ 
ၾကည့္ဖုိ႔ မေမ့ပါနဲ႕။

အရမ္းႀကီးကြာဟေနမယ္ဆုိရင္ ဘဏ္မွာအပ္ထားတာက သင့္ 
အတြက္ ရႈးံလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြစုဖုိ႔ တစ္ျခားနည္းလမ္းေတြ 
ရွာသင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အပ္ႏံွေငြအေပၚမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္း 
နဲ႔ အတုိးႏႈန္းဟာ ကြာျခားေပမယ္႔ အဲဒီေလာက္ႀကီးမဟုတ္ရင္ 
ဆံုးရႈးံမႈ မရိွနုိင္ပါဘူး။ အဲဒါဆုိရင္ ဘဏ္မွာ ပုိက္ဆံကုိ ဆက္ထား 
တာက  အဓိပၸါယ္ပုိရိွပါတယ္။ ကုိယ့္ပုိက္ဆံ လံုလံုၿခဳံၿခဳံရိွဖုိ႔ဆုိတ့ဲ 
အေၾကာင္းျပခ်က္အျပင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းနဲ႔လည္း စၿပီး 
အထိအေတြ႔ရိွေအာင္ပါ။ ဒါမွ အဖြ႕ဲအစည္းက ကုိယ့္ကုိ သိၿပီးသား 
ဆုိေတာ့ ေနာက္မွာ တစ္ျခားဝန္ေဆာင္မႈေတြ သင့္အတြက္ အသံုး 
လုိလား (သုိ႔) သံုးခ်င္မလားဆုိၿပီး အေၾကာင္းၾကားေပးပါလိမ့္မယ္။

သင္သိၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတိုင္း ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုနဲ႔ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုဖြင့္ၿပီး 
ေငြေပးေခ်တာေတြ၊ ေငြလႊဲလက္ခံတာ နဲ႔ ေငြစုတာေတြအတြက္ သုံးလို႔ရပါတယ္။ စာရင္းအမ်ိဳးအစား 
သုံးမ်ိဳးက ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြမွာ သုံးလို႔ရပါတယ္။ -

သင့္အေနနဲ႔ စုေငြစာရင္းကေန ေငြထုတ္တာ (သုိ႔) ေငြသြင္းတာ ေတြ၊ 
စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းေတြကုိ သံုးခ်င္တုိင္း ထုတ္သံုးလုိ႔မရပါဘူး။ 
စာခ်ဳပ္မွာသေဘာတူတာထက္ေစာၿပီး ပုိက္ဆံထုတ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ 
တစ္ျခားအပုိကုန္က်စရိတ္ေတြ (ဒဏ္ေၾကး၊ အတုိးႏႈန္းေလွ်ာ့ခံရတာ) 
ကုိယ္တုိင္ခံရမွာျဖစ္ၿပီး ဘဏ္ကေနလည္း အဲဒါေတြအတြက္ 
ေစာေစာစီးစီး အေၾကာင္းၾကားေပးတတ္ပါတယ္။  

 
အပ္ေငြအတုိးႏႈန္း နဲ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ -  
စီးပြားေရးက႑မွာ အေျခခံ ကုန္ေစ်းႏႈန္း နဲ႔ 
ဝန္ေဆာင္ခေတြဟာ ဒီအတုိင္းလည္းရိွေနနုိင္သလုိ 
အတက္အက်လည္းရိွနုိင္ပါတယ္။ ေငြးေၾကးေဖာင္းပြမႈက 
အေျခခံကုန္ေစ်းႏႈန္း တစ္စတစ္စ တက္လာတာေၾကာင့္ 
ျဖစ္လာတာပါ။ ဒီတုိးလာတ့ဲရလဒ္ေၾကာင့္ ဝယ္ယူနုိင္စြမ္း 
ေလ်ာ့က်လာပါတယ္။ အရင္တုန္းက သံုးခ့ဲတ့ဲေငြပမာဏက 
အတူတူပါပဲ။ ဒါေပမယ္႔ ဝန္ေဆာင္မႈ နဲ႔ ကုန္ပစၥည္းက်ေတာ့ 
နည္းသြားတယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းဆုိတာ အခု 
ျဖစ္ပ်က္ႏႈန္းကုိ ျဖစ္ေစတယ္။

ကာလတစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီး စုရတ့ဲစာရင္းကုိ အဲဒီသတ္မွတ္ထားတ့ဲ 
ကာလအတြင္းထုတ္ဖုိ႔မလုိဘူးဆုိတာ ေသခ်ာမွ အဲဒီလုိစာရင္းထဲ 
ပုိက္ဆံထည့္ပါ။  
 
မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘဏ္ေတြက အပ္ႏံွသူေတြကုိ ေပးတ့ဲအတုိးႏႈန္းက 
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထက္ ျမင့္ပါတယ္။ အဲဒါကလည္း အၿမဲတမ္း 
ေတာ့ မဆုိလုိပါဘူး။

အမ်ိဳးအစား ရည္႐ြယ္ခ်က္ ကနဦး အပ္ေငြ* အတိုးႏႈန္း**

စာရင္းရွင္ 
စာရင္း

ေငြေပးေခ်မႈ လုပ္ျခင္း နဲ႔ ေငြလႊဲလက္ခံျခင္း (ဥပမာ - လခေတြ) 
ဘယ္အခ်ိန္မဆို ထုတ္သုံးနိုင္ ၁,ဝဝဝ က်ပ္ တစ္ႏွစ္ ကို 

ဝ%

ေငြစု စာရင္း

အခ်ိန္တိုသက္တမ္းတစ္ခုအတြင္း မလိုအပ္တဲ့ပိုက္ဆံကို 
လုံလုံၿခဳံၿခဳံ သိမ္းထားနိုင္ၿပီး အတိုးလည္းရ လစဥ္လတိုင္းမွာ 
လအစရဲ႕ေလးရက္အတြင္းမွာ ထုတ္မွ အတိုးအမ်ားဆုံးရမယ္။ 
တစ္လလုံး ထုတ္ခ်င္ထုတ္ သြင္းခ်င္သြင္းလို႔ရေပမယ္႔ အသြင္း 
အထုတ္လုပ္တာမ်ားရင္ လကုန္ၿပီး ၄ရက္ေျမာက္လို႔ကိုယ္ 
ေငြထုတ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ အတိုးကေလ်ာ့ေနပါလိမ့္မယ္။

၁,ဝဝဝ က်ပ္
တစ္ႏွစ္ ကိ ု
၈- ၈ .၂၅%

စာရင္းေသ 
အပ္ေငြ 
စာရင္း

ႏွစ္ဝက္ကေန ေရရွည္မလိုေသးတဲ့ပိုက္ဆံကို လုံလုံၿခဳံၿခဳံ 
သိမ္းနိုင္ေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကုန္က်မယ္႔စရိတ္ကာမိေအာင္ 
စုနိုင္ၿပီး အတိုးလည္းရ သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ ကာလတစ္ခု 
ၿပီးတာနဲ႔ ကိုယ့္ပိုက္ဆံကို ထုတ္သုံးလို႔ရပါတယ္။

၁ဝဝ,ဝဝဝ က်ပ္ကုိ ပုဂၢလိကဘဏ္ 
ေတြက ေကာက္ၿပီး တစ္ျခား 
အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာေတာ့ 
ဒီထက္မက နည္းနုိင္ပါတယ္။ 

တစ္ႏွစ္ ကိ ု
၈ .၂၅ 
-၁ဝ%

* ဥပမာ - ဘဏ္တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ကနဦးအပ္ေငြသတ္မွတ္တာ ကြာျခားနိုင္ပါတယ္။   ** ႏႈန္းေတြလည္း ဘဏ္တစ္ခု နဲ႔ တစ္ခုကြာနိုင္တယ္ဆိုတာ သတိျပဳပါ။

၂၈
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ပထမဆုံး ေငြးေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ဂုဏ္သတင္း 
နဲ႔အေျခခိုင္မခိုင္ဆိုတာကို ၾကည့္ၿပီး အေျခခိုင္တဲ့ 
အဖြဲ႔အစည္းေတြ နဲ႔ လက္တြဲပါ။ အနည္းဆုံး အေျခခိုင္တဲ့ 
အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုေလာက္ကို ေ႐ြးၿပီး ယွဥ္ၾကည့္မွ 
ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုထဲမွာတင္ သူတို႔ရဲ႕ကြာျခားခ်က္ေတြကို 
ေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။ အဓိကကေတာ့ စုေငြ၊ ေခ်းေငြစတဲ့ ကိုယ္လိုတဲ့ 
ဝန္ေဆာင္မႈအားလုံးကို ကိုယ့္အတြက္ အဆင္ေျပမယ္႔ 
အဖိုးအခနဲ႔ေရာ၊ အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္းနဲ႔ဟာကို 
ရွာနိုင္ပါ လိမ့္မယ္။ တကယ့္တကယ္ေတာ့ အဲဒါက ျပႆနာ 
မဟုတ္ပါဘူးး။ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုမွာ 
ပိုသက္သာၿပီး ပိုေကာင္းတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ 
တစ္ျခားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက တစ္ျခားဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုမွာ 
ပိုေကာင္း၊ ပိုသက္သာတာမ်ိဳးျဖစ္တတ္ပါတယ္။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုယ္ဘာဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳး လိုလဲဆိုတာရယ္၊ 
ဘယ္ဟာက ကိုယ့္အတြက္ အေရးႀကီးဆုံးလဲဆိုတာ အရင္ဆုံး 
ဆုံးျဖတ္ပါ။ 

တကယ္လို႔ ကိုယ္ယုံရတဲ့အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္း
က ကိုယ္လက္ခံနိုင္တဲ့ အေနအထားတစ္ခုနဲ႔ လိုခ်င္တာ 
ေတြကိုေပးနိုင္တဲ့အျပင္ သူတို႔အရည္အေသြးကို ကိုယ္က 
ေက်နပ္တယ္ဆိုရင္ သူတို႔ကို သုံးၾကည့္သင့္ပါတယ္။

၆။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဘယ္လိုေ႐ြးမလဲ။

ေနာက္တစ္မ်က္ႏွာမွာ သင္ တကယ္ဘာလိုအပ္လဲ။ 
ဘယ္ေလာက္ တတ္နိုင္လဲ။ ၿပီးေတာ့ ေငြအပ္ႏွံသူ 
တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တန္ဖိုးဘယ္ေလာက္ထားတယ္ဆိုတဲ့ 
အေကာင္းဆုံးဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးေနတဲ့ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းကို ရွာေတြ႔ေစဖို႔ စစ္ေဆးရမယ္႔စာရင္း -

အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားႀကီးသုံးတာကို ေရွာင္ပါ။ 
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္အတြက္ တစ္ခုခု 
က်န္ခဲ့မွာ ထက္စာရင္ ကုန္က်စရိတ္ေတြ မ်ားလာမွာပဲ 
အဖတ္တင္လိမ့္မယ္။ ဥပမာ - သင့္ေငြအားလုံးကို 
(စာရင္းရွင္စာရင္း (သို႔) ေငြစုစာရင္း) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုနဲ႔ 
သုံးၿပီး ေခ်းေငြေလွ်ာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ျခားအဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုနဲ႕ေလွ်ာက္ရင္ သူတို႔က သင့္ကို (သို႔) 
သင့္ေငြေၾကး လည္ပတ္ပုံေတြကို မသိတဲ့အခါက်ေတာ့ 
အဲဒီေလွ်ာက္လႊာက ပယ္ခ်ခံရပါလိမ့္မယ္။

၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း   
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 ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း



သင့္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးမယ္႔  ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းကို ဘယ္လိုေ႐ြးခ်ယ္မလဲ။ 

 � သုံးစြဲခြင့္ရျခင္း - ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့သူကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။

• ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္နိုင္ - ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းက ကိုယ့္အနီးအနားမွာ ရွိတာ (သို႔) လြယ္လြယ္ကူကူ သြားလို႔ရ (ဥပမာ - အလုပ္ သြားတဲ့လမ္းမွာ) 
• သတင္းအခ်က္အလက္ လြယ္လြယ္ကူကူ ရနိုင္ျခင္း - သင့္စာရင္းအေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြ (ကိုယ္သုံးေန (သို႔) သုံးမယ္)လို႔ ရည္႐ြယ္ထားတဲ့ အျခားဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ 

အခ်က္အလက္ေတြကို သိခြင့္ရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား လိုခ်င္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရဖို႔ အၾကာႀကီးေစာင့္ရတာမ်ိဳး (သို႔) ရဖို႔ခက္ခဲေနတာမ်ိဳးတို႔ဆိုရင္ အဲဒီဘဏ္ရဲ႕စနစ္က 
သိပ္ရႈပ္ေထြးေနလို႔ လို႔သိရပါမယ္။

 � ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ရွိမႈ – ဒီဟာက ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေက်နပ္ျခင္းဆိုတဲ့ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း 
ေတြရဲ႕လိုက္နာရမယ္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြေၾကာင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ နဲ႔ စာ႐ြက္စာတမ္းကိစၥေတြဟာ ေရွာင္လႊဲလို႔မရပါဘူး။ ဒီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကပဲ သင့္ပိုက္ဆံေတြကို 
ဆုံးရႈံးမႈမရွိေအာင္ ကာကြယ္ေပးေနတယ္ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႕။ တစ္ျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ သူတို႔သုံးစြဲသူေတြအတြက္ စာ႐ြက္စာတမ္းကိစၥေတြကို 
ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး သုံးစြဲသူကို အျပာင္းအလဲေတြကို လိုရင္းတိုရွင္း ရွင္းျပရင္း ကိုယ့္ေဖာက္သည္နဲ႔ အဆက္အသြယ္မျပတ္ေအာင္လုပ္ထားလို႔ရတယ္။

 � ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး နဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ေဖာ္ေ႐ြမႈ – အလုပ္ဘယ္ေလာက္ပဲမ်ားမ်ား၊ ဖိအားဘယ္ေလာက္ပဲမ်ားမ်ား ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြက အရာရွိ 
ေတြဟာ သင္ေျပာတဲ့စကားေတြကို နားေထာင္ၿပီး စိတ္ရွည္ရွည္၊ ေဖာ္ေဖာ္ေ႐ြေ႐ြ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းနဲ႔ ဆက္ဆံရပါမယ္။ ကြၽမ္းက်င္ဝန္ထမ္းဆိုတာ သင္ေမးသမွ်ေမးခြန္းေတြကို 
ျပည့္ျပည့္စုံစုံ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ေျဖၾကားဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြပါ။ သူတို႔ေတြကပဲ သင့္လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီမယ္႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးေတြကို ေပးနိုင္မွာပါ။ 

 � ေစ်းႏႈန္း (သို႔) ကုန္က်စရိတ္ – အဓိကေပးရမယ္႔အဖိုးအခေတြက ေခ်းေငြနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ အတိုးႏႈန္းအပါအဝင္ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အဖိုးအခေတြပါ ပါပါတယ္။   
သတိေပးခ်က္အေနနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့အဖြဲ႕အစည္းကို ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမွာ ေစ်းႏႈန္းကပဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လိဳက္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

• ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ အၿမဲတမ္းလိုလို မျမင္နိုင္တဲ့အျခားကုန္က်စရိတ္ေတြ ရွိနိုင္လို႔ပါ။ ပုံမွန္မဟုတ္ဘဲ စုေငြေတြအတြက္ အတိုးႏႈန္းက ျမင့္ေနမယ္ဆိုရင္ သံသယရွိသင့္ပါတယ္။ ဒါက 
ဘာကိုျပသလဲဆိုရင္ အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ စုေငြအပ္မယ္႔သူေတြကို ဆြဲေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲရွိေနပါတယ္။ ေနာက္တစ္နည္းအားျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းဟာ အေျခအေန 
တည္ၿငိမ္မႈမရွိဘူးဆိုတာ ျပပါတယ္။

၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း   
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၃၂

သင္သိထားရမွာက သင္ကေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြကို လိုသလို သူတို႔ကလည္း 
သင့္ကို လိုအပ္တယ္ဆိုတာ စိတ္ထဲမွာ မွတ္ထားပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က သင့္ကို ေဖာက္သည္ 
တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ထက္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အေနနဲ႔ ဆက္ဆံသင့္ပါတယ္။

သင့္မွာ ေမးခြန္းေတြ ေမးၿပီး လက္ရွိအေနအထားနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအေၾကာင္း ရွာေဖြခြင့္ရွိပါတယ္။

ကိုယ္နဲ႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ မိတ္ဆက္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ 
ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တာနဲ႔ သင့္ရဲ႕ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပုံဟာ သင့္ကိုဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ 
သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းက အရာရွိေတြ နဲ႔ သင့္ကိုယ္တိုင္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအေပၚမွာလည္း အမ်ားႀကီး 
မူတည္ပါတယ္။  ဒါဟာ ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုေတာ့ သင့္ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ အခ်က္အလက္ လုံလုံေလာက္ 
ေလာက္ အသိေပးသင့္ပါတယ္။ ျဖစ္နိုင္မယ္ဆိုရင္ တစ္ျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြက ကမ္းလွမ္းမႈေတြကို 
ယူၿပီး တစ္ခု နဲ႔ တစ္ခု ယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးႏႈန္းနည္း (သို႔) အပ္ႏံွေငြအေပၚမွာ အတိုး 
ႀကီးႀကီး ေပးတဲ့အေပၚမွာပဲ ဖမ္းစားမခံရပါေစနဲ႔။ အဲဒီေနာက္ကြယ္မွာ ဘာရွိလဲဆိုတာ ရွာၾကည့္ပါ။ 
တစ္ျခားအဖိုးအခေတြ၊ ေကာ္မရွင္ခေတြ နဲ႔ တစ္ျခားျဖစ္နိုင္ေျခရွိတဲ့ကုန္က်စရိတ္ေတြကို စစ္ၾကည့္ပါ။ 
ကြၽမ္းက်င္တဲ့အရာရွိဆိုတာ  သင့္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရိုးရိုးရွင္းရွင္းနဲ႔ သင္သိထားသင့္တာ အားလုံး 
ကို ရွင္းျပေပးနိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ေလ့လာၾကည့္ပါ။ - အဖြဲ႕အစည္းက လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရတယ္လို႔ ယုံၾကည္မႈ 
မရွိဘူးဆိုရင္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအားလုံးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နားမလည္ရင္ (သို႔) လြယ္ 
လြယ္မရရင္၊ သူတို႔ေပးတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈက ကိုယ္နဲ႔လိုအပ္ခ်က္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘူးလို႔ ခံစားရရင္ 
ဒီအဖြဲအစည္း နဲ႔/သို႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေဝဖန္အႀကံေပးသင့္ပါတယ္။

 ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း
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ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ လုပ္ပါ။   

ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္လုပ္ပါ။

ပုံစံစာ႐ြက္ကို သုံးၿပီး ကိုယ္ရဲ႕ ဝင္ေငြထြက္ေငြစာရင္းေတြကို 
စလုပ္ၿပီး မွန္မွန္ျဖည့္ေနပါ။ ဒီမွာ နမူနာျပထားတဲ့ အမ်ိဳးအစား 
ေတြက သင့္ရဲ႕ဝင္ေငြ၊ ကုန္က်စရိတ္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈ မရွိခဲ့ရင္ 
(ဥပမာ - သင့္ဝင္ေငြက လယ္ယာလုပ္ငန္းက ဝင္တာ မဟုတ္ဘဲ 
ဆိုင္လုပ္ငန္းက ဝင္တာမ်ိဳး) ဗလာအကြက္မွာ သင့္လုပ္ငန္းနဲ႔ 
သင့္ေတာ္မယ္႔ အမ်ိဳးအမည္ကို သုံးပါ။ ကိုယ္နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ႔ 
အကြက္မွာပဲ ျဖည့္ၿပီး က်န္တာေတြကို ခ်န္ခဲ့ပါ။ တကယ္လို႔ 
ေမးစရာ ဘာမဆိုရွိခဲ့ရင္ အခန္း၃မွာ ရွင္းျပထားတာကို 
ျပန္ၾကည့္ပါ။

အမ်ိဳးအစား သုံးစြဲဖို႔လ်ာထားငြဗ တကယ္ကုန္က်တဲ့ပမာဏ ကြာျခားခ်က္
ဝင္ေငြ
သင့္ရဲ႕အမ်ိဳးသား
ဆိုင္ နဲ႕ လယ္ယာေျမ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္မွာ ေရာင္းရေငြ၊
စုစုေပါင္းဝင္ေငြ
သတ္မွတ္ထားတဲ့အသုံးစရိတ္
အစားအေသာက္
ငွားရမ္းခ
ဖုန္း
ေက်ာင္းလခ
အတိုး
သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မရွိတဲ့ကုန္က်စရိတ္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္
က်န္းမာေရး
အလုပ္သမားခ
လုပ္ငန္းအတြက္ ရင္းႏီွးျမႇဳ ပ္ႏံွေငြ (ဥပမာ - ခ်က္ျပဳတ္ရာမွာ ပါဝင္တ့ဲ 
ပစၥည္းေတြ၊ ေသာက္စရာေတြ၊ တစ္ရႈး၊ ပုိးသတ္ေဆး၊ ေျမၾသဇာ၊ 
ကုန္စံုဆုိင္အတြက္ ေရာင္းခ်ရမယ္႔ပစၥည္း)
သုံးခ်င္လို႔သုံးတဲ့ကုန္က်စရိတ္
ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲ၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး
အဝတ္အစား၊ ဖိနပ္
လက္ေဆာင္
ပရိေဘာဂ
စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္
အသားတင္ အျမတ္ေငြ
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  ေလလ့ာစရာမ်ား

အခ်ပ္ပို - အေဝးေရာက္ဘဏ္အေၾကာင္း 
ထပ္ၿပီး ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္
ျမန္မာနိုင္ငံမွာရွိတဲ့တစ္ခ်ိဳ႕ဘဏ္ေတြက အီလက္ထေရာနစ္ဘဏ္ 
လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို စေပးေနပါၿပီ။ ဒီစနစ္က 
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြ (ဥပမာ - ေငြေပးေခ်မႈလုပ္တာ၊ သင့္ရဲ႕ 
ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကို စစ္ေဆးတာ)ကို ဘဏ္ကို လူကိုယ္တိုင္ 
လာစရာမလိုဘဲ အင္တာနက္ကတစ္ဆင့္ လုပ္ခြင့္ရေနပါၿပီ။ 
ဒီဝန္ေဆာင္မႈရဲ႕ အဓိကအားသာခ်က္က ဘဏ္ကို အသြားအလာ 
လုပ္ရတာ၊ တန္းစီေစာင့္ရတာေတြ မလုပ္ရေတာ့လို႔ အခ်ိန္ကုန္ 
သက္သာေစပါတယ္။ 

ျမန္မာျပည္မွာ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္တစ္ခု ျဖစ္တ့ဲ မုိဘုိင္းဘဏ္စနစ္ 
ျဖစ္တ့ဲမုိဘုိင္းပုိက္ဆံကုိ အခုတုိးတုိးၿပီး သံုးလာေနၾကပါျပီ။ ဒီလုိ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳ းက ပုိက္ဆံလႊတဲာ နဲ႔ စာရင္းအေၾကာင္းေတြကုိ 
ဘဏ္သြားစရာမလုိဘဲ မုိဘုိင္းဖုန္းကေနတစ္ဆင့္ စံုးစမ္းလုိ႔ရတယ္။ 
တစ္ျခားဝန္ေဆာင္မႈေတြလည္း သံုးခြင့္ျပဳပါလိမ့္မယ္။ မုိဘုိင္း 
ဘဏ္စနစ္ဟာ အခ်ိန္ကုန္လူကုန္သက္သာေစၿပီး အင္တာနက္ 
သံုးလုိ႔ရေနသမွ် ဘယ္ေနရာမွာမဆုိလုပ္လုိ႔ရလုိ႔ သံုးရတာ 
အရမ္း အဆင္ေျပနုိင္မွာပါ။ အင္တာနက္ဘဏ္စနစ္ကုိသံုးရတ့ဲ 
ရည္ရြယ္ခ်က္က ကုိယ့္အခ်က္အလက္ေတြ လံုၿခဳံေရးအတြက္ပါ။ 
ကုိယ့္ရဲ႕ လွ်ိဳ ႕ဝွက္နံပါတ္စတ့ဲ အခ်က္အလက္ကုိ တစ္ျခား 
တစ္ေယာက္ေယာက္ ကရသြားရင္ သင့္အစားသူတို႔က 
ေငြအလႊဲအေျပာင္းေတြ လုပ္နိုင္မွာပါ။ 

ဒါဟာ အႏၲရာယ္မ်ားၿပီး သင့္ေငြေတြလည္း ဆုံးနိုင္ပါတယ္။ 
ေငြေပးေခ်မႈလုပ္လို႔ရတဲ့ကဒ္ေတြကို ေငြသားေနရာမွာ 
အစားထိုးလာၾကပါၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘဏ္ကို ကိုယ္တိုင္သြား 
ၿပီး စာရင္းရွင္စာရင္းထဲကေငြကို ထုတ္ရမယ္႔အစားကဒ္ကို 
သုံးၿပီး ေအတီအမ္စက္မွာ ေငြထုတ္ (သို႔) ကိုယ္လိုတဲ့အသုံး 
အေဆာင္ေတြ ဝယ္ၿပီးရင္ ကဒ္ျဖတ္တဲ့စက္ေပၚမွာ ကဒ္နဲ႔ျဖတ္ၿပီး 
ရွင္းလို႔ရပါတယ္။

ကဒ္ေတြကို သင့္ဘဏ္ (သို႔) အမ္ပီယူက ထုတ္ေပးပါတယ္။ 
ကဒ္သုံးလို႔ရဖို႔ဆိုရင္ သင္က အဲဒီဘဏ္မွာစာရင္း ရွိမွ 
သူတို႔ရဲ႕ပုံမွန္ေဖာက္သည္ ျဖစ္္လာမွာပါ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ 
လူတိုင္း ကဒ္သုံးခြင့္မရေသးပါဘူး။ ကဒ္ေတြမွာ အေႂကြးဝယ္ကဒ္ 
နဲ႔ လက္ငင္းေငြခ်ကဒ္ဆိုၿပီး အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ 

POS Terminal
ဆိုင္ေတြ၊ ဟိုတယ္ေတြ၊ စားေသာက္ဆိုင္စတဲ့ေနရာေတြမွာ 
ကဒ္ျဖတ္စက္ေတြ သုံးပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေငြေပးေခ်မႈ 
ေတြကို သင့္ရဲ႕ အေႂကြးဝယ္ကဒ္ (သို႔) လက္ငင္းေငြေခ်ကဒ္ 
ေတြနဲ႔  ရွင္းလို႔ရေနပါၿပီ။ 

ATM
အေႂကြးဝယ္ (သို႔)  လက္ငင္းေငြေခ်ကဒ္ကိုသုံးၿပိး 
စက္ကေနတစ္ဆင့္ သင့္ဘဏ္စာရင္းထဲက ေငြကို ထုတ္ 
ယူလို႔ၿပီ။ တစ္ခ်ိဳ႕အေျခအေနေတြမွာဆိုရင္ ေအတီအမ္စက္ 
ကေန ပိုက္ဆံထည့္လို႔ရတယ္။
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လက္ငင္းေငြေခ်ကဒ္ - ကဒ္တန္ဖိုးဟာ  သင့္ေငြစာရင္း 
(သို႔) သင့္အေကာင့္ထဲမွာ ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတဲ့ 
အေပၚမွာ မူတည္္ပါတယ္။ ကိုယ့္စာရင္းထဲမွာ ပိုက္ဆံဘယ္ 
ေလာက္ရွိလဲေပၚမူတည္ၿပီး ေငြေခ်တာအမ်ိဳးမ်ိဳး (ဥပမာ 
- စူပါမားကတ္မွာ (သို႔) စားေသာက္ဆိုင္မွာ) ေငြေခ်တာ 
(သို႔) ကိုယ့္ဘဏ္ စာရင္းထဲကေန ေငြထုတ္တာေတြကို 
လုပ္လို႔ရပါတယ္။ ႀကီးမားတဲ့အား သာခ်က္တစ္ခုကေတာ့ 
သြားေလရာေနရာကို ပိုက္ဆံအထပ္လိုက္ႀကီး ကိုယ္နဲ႔ မကြာ 
ယူသြားစရာ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့။ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိတဲ့အားနည္းခ်က္ 
တစ္ခုကေတာ့ ကိုယ္တကယ္ ဘယ္ေလာက္ပိုက္ဆံ 
သုံးလိုက္လဲဆိုတဲ့အေပၚမွာ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ေတာ့ခက္တယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႕ ကိုယ္ဘယ္ေလာက္သုံးလိုက္တယ္ 
ဆိုတာကို မျပတ္မွတ္သားေနေပါ့ ။

အေႂကြးဝယ္ကဒ္ - လက္ငင္းေငြေခ်ကဒ္သုံးတဲ့ပုံစံနဲ႕ 
ဆင္ပါတယ္။ ဒါအျပင္ အေႂကြးဝယ္ကဒ္လို႔ဆိုတဲ့အတိုင္း 
ဒီကဒ္နဲ႕ ဝယ္ခ်င္တာဝယ္ၿပီး ေနာက္မွ ပိုက္ဆံ 
ျပန္ေပးလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဒီကဒ္မ်ိဳးရဲ႕အတိုးႏႈန္းက 
အရမ္းျမင့္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ သင္သိထားသင့္တယ္။ 
အေႂကြးဝယ္ကဒ္ကို သုံးတယ္ဆိုတာ အတိုးႏႈန္း ျမင့္ျမင့္ေပးၿပီး 
ေခ်းေငြယူတဲ့သေဘာပါ။ အလကားသုံးလို႔မရပါဘူး။

ေလ့လာစရာမ်ား   



၃၆

အခ်ပ္ပို - ဝင္ေငြထြက္ေငြစာရင္း ႏွင့္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း

အခု နိုင္သန္းထြန္းက သူ႕ရဲ႕ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကို ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲမလဲဆိုတာ တစ္ခ်က္ 
ၾကည့္ရေအာင္။ 

သူ မႏွစ္က ဆန္အိတ္တစ္ရာထုတ္ေရာင္းတယ္။ အဲဒီအတြက္ အရင္ဆုံး မ်ိဳးေစ့၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ 
ေျမၾသဇာ နဲ႕ အလုပ္သမားခစရိတ္ေတြ အရင္အကုန္ အက်ခံရတယ္။ အဲဒီထဲကမွ တစ္ခ်ိဳ႕ကို 
သူ႔ဆီမွာရွိတဲ့ပိုက္ဆံနဲ႔ မေလာက္လို႔ ပိုက္ဆံေခ်းရတယ္။ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ရာသီေရာက္ေတာ့ 
ဆန္ေတြကိုေရာင္းရလို႔ ပိုက္ဆံရတယ္။ 

သူ႔အစီအစဥ္က ဆန္ေတြေရာင္းၿပီး အေႂကြးျပန္ဆပ္မယ္။ အားလုံး အဆင္ေျပရင္ ေနာက္ရာသီခ်ိန္ 
အတြက္ မ်ိဳးေစ့ နဲ႔ ေျမၾသဇာ ဝယ္ဖို႔ ပိုက္ဆံဖယ္ထားနိုင္မယ္။ ပိုးသတ္ေဆးနည္းနည္းေတာ့ 
က်န္ေသးတယ္။ ၾသဂုတ္လ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တုန္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အထြက္ေကာင္းလို႔ ကိုယ့္အတြက္ 
ဆန္ငါးအိတ္ခ်န္ထားနိုင္ခဲ့တယ္။

 

ဒါေၾကာင့္ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတာေတြကုိ သတိထားပါ။ - 

•  အြန္လိုင္းအေကာင့္ကို သုံးၿပီးတိုင္း အၿမဲအေကာင့္ထဲက 
ထြက္ဖို႔ သတိရပါ။ (ဒါမွ တစ္ျခားလူေတြက ကိုယ့္ 
အေကာင့္နဲ႔ ပိုက္ဆံကို သုံးတဲ့ရန္က ကာကြယ္နိုင္မွာပါ။) 

• ကိုယ့္ရဲ႕လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ (သို႔) ဘဏ္ကဒ္သုံးဖို႔ 
ေပးထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာနံပါတ္ေတြကို ဘယ္သူ႔ကိုမွ 
မေျပာျပပါနဲ႕။ ကုိယ့္ရဲ႕ကဒ္ နဲ႔ ဘဏ္ကဒ္သံုးဖုိ႔ ေပးထားတ့ဲ 
ပုဂၢိဳ လ္ေရးရာနံပါတ္ေတြကုိ တစ္ေနရာထဲမွာ မထားပါနဲ႕။ 

• ေငြေပးေခ်ဖုိ႔ သံုးတ့ဲကဒ္ကုိ ေငြသားလုိ သေဘာထားပါ။
• ကုိယ့္ကဒ္ကုိ တစ္ျခားလူကုိ ငွားလုိက္တာ၊ ကဒ္ကုိသံုးဖုိ႔ 

ကဒ္အခ်က္အလက္ေတြေပးလုိက္တာ ဘယ္ေတာ့မွ 
မလုပ္ပါနဲ႕။ (တစ္ေယာက္ေယာက္အတြက္လုိမယ္ဆုိရင္ 
ကဒ္ကုိ ေငြပမာဏ တစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ 
တစ္ကဒ္ ထပ္မွာနုိင္ပါတယ္။ )

•  ကဒ္ကုိ ရရခ်င္းလက္မွတ္ထုိးပါ။ 
သင့္လက္မွတ္မပါတ့ဲကဒ္က တရားဝင္မျဖစ္ပါဘူး။ 

•  စလစ္ေပၚမွာလက္မွတ္မထုိးခင္ ကုိယ္လႊတ့ဲဲေငြပမာဏကုိ 
အၿမဲျပန္စစ္ပါ။

• ေငြတစ္ခါလႊၿဲပီးတုိင္း ကုိယ့္ကဒ္ျပန္ရမရ ျပန္စစ္ပါ။
• ကုိယ့္အေကာင့္ထဲမွာရိွတ့ဲေငြစာရင္းကုိ မွန္မွန္စစ္ပါ။ 
• ကဒ္ေပ်ာက္သြားၿပီးဆုိတာနဲ႕ ကဒ္ကုိပိတ္ဖုိ႔ 

သက္ဆုိင္ရာအဖြ႕ဲအစည္းကုိ အျမန္ဆံုးအေၾကာင္းၾကားပါ။

  ေလလ့ာစရာမ်ား



၃၇

ေလ့လာစရာမ်ား   



၃၈

စီးပြားေရးမွာ သူ႕လုပ္ငန္းကို ေဖာ္ျပဖို႔ အထူးနည္းလမ္းေတြ 
နဲ႕ လုပ္ငန္း အေျပာင္းအလဲကို ေျခရာခံတာကို 
အခ်ိန္ကာလေပၚမူတည္ၿပီး နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး သုံးၾကပါတယ္။ 
ဒီေနရာမွာ အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳတဲ့ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း 
သုံးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ဒီ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေဝါဟာရတစ္ရပ္စီက 
မတူညီတဲ့ရႈေထာင့္ေတြနဲ႕ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ -

a) ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း

b) အရႈံးအျမတ္ရွင္းတမ္း

c) ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ

 က) ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း

စီးပြားေရးမွာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကုိ သံုးၿပီး ပုိင္ဆုိင္မႈနဲ႕ 
အလုပ္လုပ္နုိင္တာကုိ တန္ဖုိးရိွတ့ဲပုိင္ဆုိင္မႈလုိ႔ ေခၚတယ္။ 
အေႂကြး ဘယ္ေလာက္က်န္တယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ ေပးရန္ 
က်န္ရိွ တာဝန္မ်ား/ေခ်းေငြမ်ားလုိ႔ ေခၚတယ္။ ဒီပုိင္ဆုိင္မႈေတြနဲ႔ 
ေပးရန္က်န္ရိွေငြကုိ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာအသံုး အႏႈန္းအေနနဲ႔ 
ေဖာ္ျပေလ့ရိွတယ္။ စီးပြားေရးမွာ အမ်ိဳး အစားတစ္ခုစီတုိင္းကုိ 
တန္ဖုိးခြျဲခားသတ္မွတ္ေလ့ရိွတယ္။ အဲဒါကုိေတာ့  ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ 
ႏွစ္ကုန္ကုိ သတ္မွတ္ၿပီး ျမန္မာမွာ အဲဒီရက္က မတ္လ 
၃၁ရက္ေန႔ပါ။ အဖြဲ႔အစည္းတြင္းသံုးဖုိ႔ တစ္ခါတစ္ေလ 
စာရင္းရွင္းတမ္းကုိ တစ္ခုထက္ ပုိၿပီး ထားေလ့ရိွတယ္။ ဥပမာ - 
ႏွစ္ဝက္ နဲ႔/သုိ႔ ၃လတစ္ႀကိမ္လုိမ်ိဳးေပါ့။ အဲဒီ ေငြစာရင္းတမ္းေတြကုိ 
ယွဥ္ၾကည့္ၿပီးသံုးသပ္ေနတာေၾကာင့္ ရိွတ့ဲအရင္းအျမစ္ကုိ တုိး (သုိ႔) 
ေလွ်ာ့သံုးရမလားဆုိတာကုိ ေတြ႕နုိင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အေႂကြး 
အတက္အက်ကုိလည္း အခ်ိန္ေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔အမွ် ျမင္ 
နုိင္တယ္ေလ။ 

နုိင္သန္းထြန္းက မတ္လ၂ဝ၁၅မွာ စုိက္ပ်ိဳးခ့ဲတယ္လုိ႔ ယူဆရင္ 
တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္ထပ္ စုိက္ၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္ရိတ္သိမ္းၿပီး ဆန္အိတ္ 
အခ်ိဳ႕ နဲ႕ ပုိးသတ္ေဆးအနည္းငယ္ကုိ သိမ္းထားခ့ဲတယ္။ၿပီးေတာ့ 
သူ႕ရဲ႕မႏွစ္ကစာရင္း နဲ႕ ဒီႏွစ္စာရင္းကုိ  ဒီလုိ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ 
နုိင္သန္းထြန္းက လိေမၼာ္ေရာင္အကြက္ ေလးေတြနဲ႕ 
မွတ္ခ်က္ေလးေတြလုပ္ေတာ့ သူဘယ္ေနရာမွာ ဘာထည့္ၿပီး 
ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမွာ အမ်ိဳးအစားတုိင္းမွာ ဘယ္လုိ 
တြက္ခ်က္တယ္ဆုိတာ သူ႕ကုိ မွတ္မိေစတယ္။

မတ္လ ၃၁ရက္၊ ၂၀၁၅

ပိုင္ဆိုင္မႈ ေပးရန္က်န္ရွိေငြ

• မ်ိဳးေစ့၊ ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး  
 ၈ဝ,ဝဝဝ

• ထြန္   ၈ဝဝ,ဝဝဝ

• လယ္ေျမ  ၂,၅ဝဝ,ဝဝဝ

• အိမ္  ၁,၈ဝဝ,ဝဝဝ

• ေခ်းေငြ   ၁၅ဝ,ဝဝဝ

လက္က်န္ေငြ   ၅,ဝ၃ဝ,ဝဝဝ

စုစုေပါင္း ပိုင္ဆိုင္မႈ   ၅,၁၈ဝ,ဝဝဝ စုစုေပါင္း ေပးရန္က်န္ရွိေငြ  ၅,၁၈ဝ,ဝဝဝ

သတိေပးခ်က္ - စုစုေပါင္း 
ေပးရန္ က်န္ ရွိေငြဟာ စုစုေပါင္း 
ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႕ အခ်ိဳးညီ သင့္တယ္။

သူမ်ားဆီက ေခ်းထားသ မွ် 
အားလုံထည့္

လက္က်န္ေငြကို ရဖို႔တြက္ရာမွာ 
ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္းထဲက 
ေပးရန္က်န္ရွိေငြစာရင္းကို ႏုတ္

  ေလလ့ာစရာမ်ား

ပိုက္ဆံံတန္ဖိုးက က်ပ္ပါ။



ပိုင္ဆိုင္မႈ ေပးရန္က်န္ရွိေငြ

• မ်ိဳးေစ့၊ ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး  
 ၈ဝ,ဝဝဝ

• ထြန္   ၈ဝဝ,ဝဝဝ

• လယ္ေျမ  ၂,၅ဝဝ,ဝဝဝ

• အိမ္  ၁,၈ဝဝ,ဝဝဝ

• ေခ်းေငြ   ၁၅ဝ,ဝဝဝ

လက္က်န္ေငြ   ၅,ဝ၃ဝ,ဝဝဝ

စုစုေပါင္း ပိုင္ဆိုင္မႈ   ၅,၁၈ဝ,ဝဝဝ စုစုေပါင္း ေပးရန္က်န္ရွိေငြ  ၅,၁၈ဝ,ဝဝဝ

သူမ်ားဆီက ေခ်းထားသ မွ် 
အားလုံထည့္

၃၉

 

ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုတာ ကိုယ္သုံးလို႔ရတဲ့အရင္းအျမစ္၊ ေပးရန္ 
က်န္ရွိေငြ မ်ားဆိုတာ ဆပ္စရာရွိတာ/တစ္ေယာက္ေယာက္ဆီက 
ေခ်းထားတာပါ။ ရွယ္ယာဆိုတာက ပိုင္ဆိုင္မႈ နဲ႔ 
ေပးရန္က်န္ေငြမ်ားနဲ႔ မတူပါဘူး။ သင့္ပိုင္ဆိုင္မႈအားလုံး ေရာင္းၿပီး 
လက္က်န္ေငြေတြ ဆပ္ၿပီး က်န္တဲ့ပမာဏက ပိုရင္ ကိုယ့္အတြက္ 
(သို႔) လိုေနၿပီးေတာ့ ဆပ္စရာက်န္ေနေသးတဲ့ပမာဏက အက်ိဳး 
ခံစားခြင့္ပါ။ 

 ေငြေၾကးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ လက္ရွိလုပ္ငန္းရဲ႕ 
ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ကို သုံးၿပီး လုပ္ငန္းကို 
ေခ်းေငြေပးသင့္မေပးသင့္ အကဲျဖတ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ 
ဆပ္ရန္က်န္ရွိေငြနဲ႔ လုပ္ငန္းရဲ႕အက်ိဳးခံစားခြင့္ကပဲ 
စကားေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ အျမတ္အစြန္းထြက္ဖို႔ 
ပင္မအေၾကာင္းအရင္းခံကလည္း ေျပာတယ္။

မတ္လ ၃၁ရက္၊ ၂ဝ၁၆

ပိုက္ဆံံတန္ဖိုးက က်ပ္ပါ။

ပိုင္ဆိုင္မႈ ေပးရန္က်န္ရွိေငြ

• ေငြသား  ၂ဝ,ဝဝဝ

• ဆန္ငါးအိတ္  ၁၅ဝ,ဝဝဝ

• ပိုးသတ္ေဆး  ၂၅,ဝဝဝ

• ထြန္  ၈ဝဝ,ဝဝဝ

• လယ္ေျမ   ၂,၅ဝဝ,ဝဝဝ

• အိမ ္ ၁,၈ဝဝ,ဝဝဝ

• ေခ်းေငြ  ၁၅ဝ,ဝဝဝ

လက္က်န္ေငြ  ၅,၁၄၅,ဝဝ

စုစုေပါင္း ပိုင္ဆိုင္မႈ   ၅,၂၉၅,ဝဝဝ စုစုေပါင္း ေပးရန္က်န္ရွိေငြ  ၅,၂၉၅,ဝဝဝ

သင္ပိုင္ဆိုင္သမွ်၊ 
သုံးလို႔ရသမွ် ပိုင္ဆိုင္မႈ 
အားလုံး ကို ဒီမွာထည့္

ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ၿပီး 
သြားၿပီဆိုရင္ ေပးရန္ က်န္ရွိ 
စာရင္းကို ဖ်က္နိုင္ပါၿပီ။ 

လက္က်န္ေငြကို ရဖို႔တြက္ရာမွာ 
ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္းထဲက 
ေပးရန္က်န္ရွိေငြစာရင္းကို ႏုတ္

ဘာ ဝယ္/ရ အားလုံး ကိုထည့္ၿပီး 
သုံးလိုက္/ေရာင္းလိုက္တာေတြကို ဖ်က္လိုက္ပါ။

ေလ့လာစရာမ်ား   
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ခ) အရႈံးအျမတ္ရွင္းတမ္း

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းက အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္းမွာ ပိုင္ဆိုင္မႈ 
ေတြရဲ႕ အေလအလြင့္ နဲ႔ ေႂကြးၿမီ အတက္အက်ကို 
ထင္ဟပ္ျပေနသလို အရႈံးအျမတ္ ရွင္းတမ္းကလည္း 
အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္း သင့္လုပ္ငန္းမွာ 
ဘယ္ေလာက္ရႈံးၿပီး ဘယ္ေလာက္ျမတ္တယ္ဆိုတာ 
ထင္ဟပ္ျပေနတယ္။ အျမတ္ဆိုတာ စုစုေပါင္းဝင္ေငြထဲက 
ကုန္က်စရိတ္ကို ႏႈတ္ၿပီး က်န္တဲ့ေငြကိုေျပာတာပါ။ 
အဲဒါနဲ႕တစ္ဆက္တည္းပဲ အရႈံးဆိုတာ စုစုေပါင္းဝင္ေငြထဲက 
ကုန္က်စရိတ္ကို ႏႈတ္ၿပီး လိုေနတဲ့ေငြကို ေျပာတာပါ။ 
အမ်ားအားျဖင့္ အရႈံးအျမတ္ရွင္းတမ္းက ၁၂လတာကာလ 
အတြက္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးကာလအစက ဧၿပီ 
၁ရက္ေန႕ နဲ႔ အဆုံးက မတ္လ၃၁ရက္ေန႕ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေပမယ္႔ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ပိုေကာင္းမယ္ထင္ရင္ 
(ဥပမာ - အပတ္စဥ္ (သို႔) သုံးလတစ္ႀကိမ္)
စတဲ့ တစ္ျခား ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခုကိုလည္း 
စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္နိုင္ပါတယ္။ 

 နိုင္သန္းထြန္း ရဲ႕အေျခအေနကို အရႈံးအျမတ္ရွင္းတမ္းမွာ 
ဘယ္လိုေတြ႕ရမလဲဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

အရႈံးအျမတ္ရွင္းတမ္း စုစုေပါင္းတစ္ႏွစ္စာ (ဧၿပီ ၂ဝ၁၅ - မတ္ ၂ဝ၁၆)

စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္မွာ ေရာင္းလို႔ရတဲ့ဝင္ေငြ ၈၂၅,ဝဝဝ

သုံးခဲ့တဲ့မ်ိဳးေစ့၊ ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး ၅ဝ,ဝဝဝ

အလုပ္သမားေတြ ၁၈ဝ,ဝဝဝ

စုစုေပါင္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္စရိတ္ ၂၃ဝ,ဝဝဝ

မိသားစုကုန္က်စရိတ္မတိုင္ခင္ အျမတ္ ၅၉၅,ဝဝဝ

အစားအေသာက္ ၃၄၅,ဝဝဝ

က်န္းမာေရး ၉ဝ,ဝဝဝ

ေက်ာင္း ၇၅,ဝဝဝ

အျခား

စုစုေပါင္းမိသားစုအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ၅၁ဝ,ဝဝဝ

ေနာက္ဆုံးက်န္တဲ့အျမတ္ ၈၅,ဝဝဝ

  ေလလ့ာစရာမ်ား

၄၀



၄၂

ေနာက္ဆုံးေတာ့ ၈၅,ဝဝဝထက္ ၁၅ဝ,ဝဝဝက ပိုမ်ားတယ္ 
ဆိုတာ ရွင္းေနတာပဲ။ 

ဒီလိုဆိုေတာ့ သူ႕အတြက္ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္လို႔ရေအာင္ 
ေငြပိုေငြလွ်ံ ၁၅ဝ,ဝဝဝ ထြက္လာေအာင္လုပ္ဖို႔ ၾကာၾကာ 
ေခ်းလို႔ ရမယ္႔ ေခ်းေငြသက္တမ္း လိုပါတယ္။ သူက ဒီၾကားထဲ 
ဘာအေရးေပၚကိစၥမွမရွိဘဲ ႏွစ္စဥ္ ၈၅,ဝဝဝ ရနိုင္တယ္ထားဦး 
ေငြပိုေငြလွ်ံထြက္ဖို႔  ၂ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ေစာင့္ရဦးမွာပဲ။ 

ဒါေပမယ္႔လည္း သတိေပးခ်က္အေနနဲ႔ လက္ရွိ ေငြေရးေၾကးေရး 
အေျခအေနကို ထိခိုက္မႈမရွိဘဲ သင္မရွာနိုင္တဲ့ပိုက္ဆံနဲ႔ 
ဘယ္လိုမွ ျပန္မဆပ္နိုင္ပါဘူး။ 

ကိုယ္ကေငြေခ်းယူမယ္လို႔ အစီအစဥ္ရွိခဲ့ရင္ ေခ်းေငြပမာဏ နဲ႔ 
ျပန္ဆပ္ရမယ္႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းက ကိုယ့္အျမတ္နဲ႔ အရင္ 
ခ်ိန္ၾကည့္ပါ။

ဒီေနရာမွာ တစ္ခုထက္ပိုၿပီးစဥ္းစားရမွာက အျမတ္ဆိုတာ 
လက္ထဲမွာ လက္ငင္း ပိုက္ဆံရွိေနမွ မဟုတ္ပါဘူး။ 
နိုင္သန္းထြန္းရဲ႕ဇာတ္လမ္းကို ၾကည့္လိုက္ရင္ သူ႕မွာ အျမတ္ 
၈၅,ဝဝဝ ေပမယ္႔ တကယ္တမ္းသူ႔လက္ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ 
ရွိလို႔လဲ။ အဲဒါကိုနားလည္ဖို႔ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကို 
တစ္ခ်က္ၾကည့္ရေအာင္။

အရႈံးအျမတ္ရွင္းတမ္းေပၚမူတည္ၿပီး ဘဏ္ေခ်းေငြကို ျပန္ဆပ္ 
နိုင္မယ္လို႔ ထင္လား။ ဒီေမးခြန္းက နိုင္သန္းထြန္း နဲ႔ နိုင္သန္းထြန္း 
ေႂကြးရွင္ေတြအတြက္ေကာ အေရးႀကီးတဲ့ေမးခြန္းပါ။ 

ကုိယ္ျပန္မဆပ္နုိင္မယ္႔ ေခ်းေငြကုိ ထုတ္တာက ကုိယ္တင္မက 
ကုိယ့္မိသားစုပါ ဒုကၡေရာက္ဖုိ႔မ်ားတယ္။ 

 ဒီကိစၥကို အနီးကပ္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ နိုင္သန္းထြန္းက 
ၾသဂုတ္လတုန္းက စပါးေအာင္လို႔  မႏွစ္ကေနအခုထိ စုစုေပါင္း 
၈၅,ဝဝဝက်ပ္ ျမတ္တယ္။ ေတာ္လိုက္တာ! ဒါေပမယ္႔ အဲဒီထဲက 
ပိုက္ဆံတစ္ခ်ိဳ႕က ေခ်းေငြအတြက္ အတိုးေပးဖို႔ က်န္ေသးတယ္။ 
(ဥပမာ - ျမန္မာ့လယ္ယာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ေခ်းေငြအတိုးက 
၅ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စီးပြားျဖစ္ဘဏ္ေတြကေတာ့ ၁၃ရာခိုင္ႏႈန္း 
ေကာက္တယ္။) 

အရႈံးအျမတ္ ရွင္းတမ္းကို တစ္ခ်က္ျပန္ၾကည့္ရေအာင္။ 
နိုင္သန္းထြန္းက အရင္ေရွ႕တစ္ႏွစ္က ၁၅ဝ,ဝဝဝ ေခ်းခဲ့တယ္လို႔  
ၾကည့္ရေအာင္။ အတိုးႏႈန္း ၅% နဲ႕ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ကို 
၇,၅ဝဝ က်ပ္ နဲ႔ အတိုးႏႈန္း ၁၃%ဆိုရင္ ၁၉,၅ဝဝ က်ပ္ပါ။ 
သူ႔ရဲ႕စုစုေပါင္း အျမတ္ေငြက ၈၅,ဝဝဝက်ပ္ဆိုေတာ့ သူ႕အေနနဲ႕ 
အတိုးေပးရတာ ဘာမွ မေျပာပေလာက္ပါဘူး။ 

 ဒါအျပင္ တစ္ျခားအရမ္းအေရးႀကီးတဲ့ေမးခြန္းက သူက 
အရင္းကို သက္တမ္းေစ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္ဆပ္နိုင္မနိုင္ဆိုတာပါပဲ။ 
ေခ်းေငြ သက္တမ္းေစ့တဲ့ေန႔ နဲ႕ အတိုးျပန္ဆပ္ရမယ္႔ 
တစ္ခ်ိန္တည္း က်ရင္ေတာ့ ျပန္ဆပ္နိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

 
 
အျမတ္အစြန္းရနိုင္မႈ ႏွင့္ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ

သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္ကာလတစ္ကို ေက်ာ္ၿပီးရင္ 
သင့္ဝင္ေငြက ကုန္က်စရိတ္ထက္ ပိုမ်ားၿပီး အျမတ္ 
အစြန္းက်န္နိုင္ပါတယ္။ (    အရႈံးအျမတ္ရွင္းတမ္း) 
အျမတ္ေတာ့ ရပါရဲ႕ သုံးေတာ့မသုံးဘူး။ 
ျပန္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံတယ္ဆိုရင္ သင့္လက္က်န္ေငြက 
အျမတ္ပမာဏေပၚမွာ တိုးတာ ျပေနသင့္တယ္။ 
ရႈံးေနရင္ သင့္ေငြပမာဏေနရာက လက္က်န္ေငြမွာ 
ေလွ်ာ့ျပေနသင့္ပါတယ္။ (    ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း)

ေလ့လာစရာမ်ား   
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ဂ) ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ

အရႈးံအျမတ္ရွင္းတမ္းက သင့္ရဲ႕အျမတ္ကုိ ျပသလုိ၊ ေငြေၾကး 
လည္ပတ္မႈကလည္း ေငြျဖစ္လြယ္မႈကုိျပတာ (သုိ႔) အခ်ိန္ 
ကာလတစ္ခုမွာ ေငြေၾကးေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုကုိ ျပတယ္လုိ႔ 
ေျပာင္းေျပာရေအာင္။ အဲဒီရလဒ္ကေတာ့ ေငြဘယ္ေလာက္ရိွတာ 
(သုိ႔) လံုးလံုးမရိွတာမ်ိဳးေတြက ျဖစ္ေနက် အခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွာ 

ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၅ ျပန္ေပးေစခ်င္တယ္ဆုိပါစုိ႔။ 
အျမတ္အစြန္းအရဆုိရင္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ သိထားၿပီးတ့ဲအတုိင္း သူ 
ဘယ္လုိမွ လံုေလာက္တ့ဲအျမတ္ရၿပီး ျပန္ဆပ္နုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ 
အနည္းဆံုး သူ႕မွာပုိက္ဆံရိွၿပီး ေခ်းေငြကုိ အခ်ိန္မီ ျပန္ဆပ္နုိင္မနုိင္ 
သိရေအာင္ သူ႕ရဲ႕ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကုိ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု 
ထားၿပီး ၾကည့္ၾကည့္ရေအာင္။ -

ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ  (က်ပ္)                                            ဒီဇင္ဘာ 
၂ဝ၁၄

ဇန္နဝါရီ 
၂ဝ၁၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ မတ္ ဧၿပီ ေမ ဇြန္  ဇူလိုင္ ၾသဂုတ္ စက္တင္ဘာ ေအာက္ 

တိုဘာ နိုဝင္ဘာ ဒီဇင္ဘာ 
၂ဝ၁၅

စစခ်င္း ေငြစာရင္း ဝ ၁၂၅,ဝဝဝ ၈၅,ဝဝဝ ၄၂,၅ဝဝ ၀ ၁၅ဝ,ဝဝဝ ၈၅,ဝဝဝ ၃၅,ဝဝဝ ဝ ၂၆ဝ,ဝဝဝ ၈၅,ဝဝဝ ၄၅,ဝဝဝ ၂ဝ,ဝဝဝ

+ ေငြလည္ပတ္မႈ (စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္မွာ 
ေရာင္းရေငြ) ၂၂၅,ဝဝဝ ၃၅ဝ,ဝဝဝ ဝ

+ ရေငြစာရင္း (ေခ်းေငြ) ၁၅ဝ,ဝဝဝ

 - ထြက္ေငြစာရင္း

စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ သုံးေငြ 

အလုပ္သမားေၾကး  

ကေလးေတြ  ေက်ာင္းလခ 

က်န္းမာေရး အေရးေပၚေငြ 

အစားအစာ

 

 

 

 

၂၅,၀၀၀

 

၁၅,ဝဝဝ 

 

 

၂၅,ဝဝဝ

 

၃ဝ,ဝဝဝ 

 

 

၁၂,၅ဝဝ

 

၃ဝ,ဝဝဝ 

 

 

၁၂,၅ဝဝ

 

 

၄၅,ဝဝဝ 

 

၃ဝ,ဝဝဝ

 

၃ဝ,ဝဝဝ 

 

 

၃၅,ဝဝဝ

 

၁၅,ဝဝဝ 

 

 

၃၅,ဝဝဝ

 

၁၅,ဝဝဝ 

 

 

၂ဝ,ဝဝဝ

၅ဝ,ဝဝဝ 

 

 

 

၄၀,ဝဝဝ

 

၃ဝ,ဝဝဝ 

၄၅,ဝဝဝ 

၇၅,ဝဝဝ 

၂၅,ဝဝဝ

 

၁၅,ဝဝဝ 

 

 

၂၅,ဝဝဝ

 

 

 

 

၂၅,ဝဝဝ

 

 

 

 

၂ဝ,ဝဝဝ

= ေနာက္ဆုံးစုစုေပါင္းေငြစာရင္း ၁၂၅,ဝဝဝ ၈၅,ဝဝဝ ၄၂,၅ဝဝ ဝ ၁၅ဝ,ဝဝဝ ၈၅,ဝဝဝ ၃၅,ဝဝဝ ဝ ၂၆ဝ,ဝဝဝ ၈၅,ဝဝဝ ၄၅,ဝဝဝ ၂ဝ,ဝဝဝ ဝ

 

ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ သင့္ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈကလည္း သင့္ဝင္ေငြ 
ဘယ္ေလာက္ကုိ (ဥပမာ - တစ္ပတ္၊ တစ္လ၊ တစ္ႏွစ္မွာ) 
သံုးလုိက္လဲဆုိတာ ထင္ဟပ္ျပတယ္။ 

အရင္ဥပမာေလးဆီပဲ ျပန္သြားၾကရေအာင္။ ဘဏ္က 
နုိင္သန္းထြန္းကုိ သူ ၂၀၁၅၊ မတ္လတုန္းက ေလွ်ာက္ခ့ဲတ့ဲေခ်းေငြ 

  ေလလ့ာစရာမ်ား
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ေအာက္ကအခ်က္ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ - 

ကိုယ့္ရဲ႕ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ နဲ႔ အျမတ္က ေခ်းေငြျပန္ဆပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကို 
လိုက္နာနိုင္မွ ေခ်းေငြပမာဏကို လက္ခံမယ္။ 

ျဖစ္နိုင္မယ္ဆိုရင္ သင့္ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မယ္႔ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္မယ္႔ 
အစီအစဥ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ ကိုယ့္ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈက အရင္းကိုဆပ္နိုင္တဲ့ ေငြပိုေငြလွ်ံကို 
ျပရင္ ကိုယ့္အျမတ္ထဲက အရင္းကို ျပန္ဆပ္နိုင္မယ္။ 

ေခ်းေငြသက္တမ္း နဲ႔ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္မယ္႔ အစီအစဥ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဘူးလို႔ 
ျပဌာန္းထားၿပီး ညွိလို႔မရဘူးဆိုရင္ ေခ်းေငြသက္တမ္း ထပ္တိုးၿပီး အတိုးကို အခ်ိန္မွန္မွန္နဲ႔ 
အျပည့္အဝျပန္ဆပ္မယ္ဆိုတဲ့အခြင့္အလမ္းကို ရွာၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လည္း 
ကိုယ့္ရဲ႕ ဝင္ေငြထြက္ေငြစာရင္းမွာ ပိုက္ဆံကို ေသခ်ာစုထားသင့္တယ္။ ဒါမွ အရင္းကို 
ယုတၱိက်တဲ့အခ်ိန္အေတာအတြင္း ျပန္ဆပ္နိုင္မွာပါ။ ဒါေပမယ္႔ - သင္ကိုယ္တိုင္လည္း 
မေသခ်ာတဲ့အရာေတြျဖစ္တဲ့ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေခ်းေငြသက္တမ္းတိုးမွာကိုလည္း 
ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ထားရမယ္။ ဒါကလည္း သင့္အတြက္အႏၲရာယ္ပဲ! ဒါက ေရရွည္မွာလည္း 
ကိုယ္က ျပန္မဆပ္နိုင္တာၾကာေလ၊ အတိုးတက္ေလျဖစ္တဲ့အတြက္  ကုန္က်စရိတ္ တက္လာ 
မွာလည္း အေသအခ်ာပဲ။ သတိရပါ - ေခ်းေငြ ေငြသားနဲ႕ျပန္ဆပ္တယ္ဆိုတာ တစ္က႑။ သင္ ကိုယ္တိုင္ 

လည္း ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်စရာမလို အျမတ္အစြန္း ထြက္ေအာင္လုပ္ၿပီး ေခ်းေငြ 
ျပန္ဆပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေႂကြးႏြံနစ္ၿပီး သင္ေကာ၊ သင့္ 
မိသားစုပါ အရင္ကထက္ ဝင္ေငြေလ်ာ့တာ (သို႔) ဝင္ေငြလုံးဝမရွိေတာ့တာမ်ိဳးေတြေတာင္ျဖစ္ 
လာနိုင္ပါတယ္။ 

နိုင္သန္းထြန္းရဲ႕ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ကာလတစ္ခုမွာ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ဖို႔ သူ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ 
အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္တာျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားခ မေပးတာ (သို႔) တစ္ျခားက ေခ်းေငြကို ျမန္ျမန္ 
ထုတ္ယူလိုက္တာေတာင္ ေငြသားမရွိတာကို ျပတယ္။ - 

၂ဝ၁၅ ဒီဇင္ဘာတုန္းကဆိုရင္ သူ႕မွာမိသားစုကို ေကြၽးဖို႔ေတာင္ အနိုင္နိုင္။ သင္ကေတာ့ 
အရင္ကေကာ ဘယ္လိုလဲလို႔ ေတြးေနမိလိမ့္မယ္။ ဧၿပီ နဲ႔ ၾသဂုတ္လတုန္းကေတာ့ သူ႔မွာ 
ေငြေတာ္ေတာ္ရွိမယ္႔ပုံပဲ။ တကယ္တမ္းေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ၾကည့္လို႔ကေတာ့ သူသာ 
အဲဒီေငြေတြနဲ႔ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ခဲ့ရင္ စီးပြားေရး နဲ႔ မိသားစုအသုံးစရိတ္ေတြမွာ ခ်က္ခ်င္း 
အႀကီးအက်ယ္ ျပႆနာတက္မွာ။ လုပ္ငန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ဝင္ေငြနည္းသြားတာ (သို႔) 
ေခ်းေငြအသစ္ကို တစ္ျခားေနရာက ခ်က္ခ်င္းယူတာမ်ိဳးေပါ့။ အဲဒါမွ ပိုၿပီး ဒုကၡေရာက္မွာ။ 

ေလ့လာစရာမ်ား   



ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန နွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ 
စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး ရန္ပုံေငြ (LIFT)တို႔ ပူးေပါင္းထုတ္ေဝျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  
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