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ကုန္စံုဝယ္ရာ၌ ေငြေခၽြတာျခင္း
တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းက အေထာက္အကူျပဳပံု

ကုန္စံုဝယ္ရာ၌ ကုန္မိ်ဳးစံုဆိုင္ႀကီးမ်ား၏ စင္မ်ား၌ ကပ္ထားသည့္ တံဆိပ္မ်ားအေပၚ႐ိွေသာ သို႔မဟုတ္  
အြန္လိုင္း၌ေတြ႕ႏိုင္ေသာ တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းမ်ားကို စစ္ေဆး၍စစ္ေဆး၍ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေငြၿခိဳးၿခံရန္ သင့္အား  
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ 

အဝတ္ေလွ်ာ္ဆပ္ျပာ

၂.၅ လီတာ
$ ၇.၆၂

၁ လီတာလွ်င္ $ ၃.၀၅

တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္း

အဝတ္ေလွ်ာ္ဆပ္ျပာ

၁.၅ လီတာ
$ ၅.၇၄

၁ လီတာလွ်င္ $ ၃.၈၃

တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္း

တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းကို စစ္ေဆး၍ ႏိႈႈ္င္းယွဥ္ၾကည့္ေသာ  တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းကို စစ္ေဆး၍ ႏိႈႈ္င္းယွဥ္ၾကည့္ေသာ  
ေငြေခၽြတာနည္းေငြေခၽြတာနည္း
ကုန္စံုပစၥည္းမ်ား၏ တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေငြကို  
အေခၽြတာဆံုး သံုးစဲြႏိုင္ရန္ သင့္အား အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  
သင့္အတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းကို ျပသထားသည္။  
ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားကို လိုက္နာပါ။

1. သင္လိုအပ္ေသာကုန္ပစၥည္းကို ႐ွာပါ။႐ွာပါ။

2. ၎၏ တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းကို စစ္ေဆးပါ။စစ္ေဆးပါ။

3.  မည္သည္က ေဈးပိုသက္သာသည္ကို သိရန္ ထိုတစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းကို  
တူညီေသာ ကုန္ပစၥည္း၏ တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္း သို႔မဟုတ္  
အမွတ္တံဆိပ္မတူေသာ သို႔မဟုတ္ အထုပ္အ႐ြယ္အစားမတူေသာ  
အလားတူ ကုန္ပစၥည္း၏ တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။

အ႐ြယ္အစား အႀကီးဆံုးအထုပ္၊ အထူးေဈးႏႈန္း႐ိွေသာ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္  
ကုန္မိ်ဳးစံုဆိုင္ႀကီးမ်ားက ထုတ္လုပ္သည့္ သီးသန္႔အမွတ္တံဆိပ္ပါ  
ပစၥည္းမ်ားသည္ ေဈးအသက္သာဆံုး ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ေပမည္။ တစ္ခါတစ္ရံ၌  
လတ္ဆတ္ေသာ အရာမ်ားမွာ ေဈးအခိ်ဳဆံုးျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အခိ်ဳ႕အခါတြင္မူ  
စည္သြတ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္ ေရခဲထားေသာ အရာမ်ားက ပို၍ေဈးခိ်ဳႏိုင္သည္။ 
သင္ ေဈးဝယ္သည့္ေန႔တြင္ ေဈးအခိ်ဳဆံုးပစၥည္းကို ႐ွာေတြ႕ရန္ သင့္အား  
တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းက ေထာက္ကူေပးသည္။ 

တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။
တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းဆိုသည္မွာ ကုန္စံုဝယ္ရာတြင္ ေငြကို အေခၽြတာဆံုး  
သံုးႏိုင္မည့္နည္းကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ သင့္အားအေထာက္အကူျပဳမည့္  
တံဆိပ္ကပ္စနစ္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ တစ္ခုက် တိုင္းတာသည့္ စံကို  
အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္းမ်ားကို ၎တို႔၏ အ႐ြယ္အစားမေ႐ြး၊  
တံဆိပ္မေ႐ြး၊ ထုပ္ပိုးနည္းမေ႐ြး၊ ေရာင္းခ်ပံုမေ႐ြး၊ အလြယ္တကူ  
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။  

ကုန္စံုဆိုင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အခိ်ဳ႕ အြန္လိုင္းကုန္စံု လက္လီေရာင္းသူမ်ားသည္  
ေပါင္မုန္႔၊ နံနက္စာ ေကာက္ႏွံစားဖြယ္၊ ေထာပတ္၊ ဥမ်ား၊ ဂ်ံဳ၊ လတ္ဆတ္ေသာ  
သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား၊ လတ္ဆတ္ေသာႏို႔၊ အသား၊ ဆန္၊  
သၾကားႏွင့္ အိမ္သာစကၠဴတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ထုပ္ပိုးထားသည့္ အစားအစာမ်ားႏွင့္  
အျခားကုန္စံု ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းကို ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

အေလးခိ်န္လိုက္ေရာင္းေသာ ထုပ္ပိုးထားသည့္ ကုန္စံုမ်ားအတြက္  
တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းကို အေလးခ်ိန္တစ္ခုက်အရ ေဖာ္ျပသည္။ ဥပမာ ဆန္၏  
တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းကို ၁၀၀ ဂရမ္ႏႈန္းျဖင့္ ျပထားသည္။ အရည္မ်ားကို ထုထည္အရ  
ေဈးသတ္မွတ္သည္။ ဥပမာ အဝတ္ေလွ်ာ္ဆပ္ျပာရည္ တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းကို  
တစ္လီတာႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။



ဥပမာ။ အာလူး ဝယ္ျခင္းဥပမာ။ အာလူး ဝယ္ျခင္း

ဂ်က္သည္ သူ႔မိသားစု ညစာစားရန္အတြက္ အာလူးဝယ္လိုၿပီး  
သူ၏ေဒသခံဆိုင္၌ အာလူးကို ပံုစံအမိ်ဳးမိ်ဳးအရ ဝယ္ႏိုင္သည္ကို  
သတိျပဳမိသည္။ သူသည္ အာလူးအစိမ္းမ်ားကို အလြတ္ဝယ္ႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္  
အခြံႏႊာ၍ လွီးခၽြတ္ထားၿပီးသား အာလူးအထုပ္ကို ဝယ္ႏိုင္သလို  
ႀကိဳတင္ခ်က္ျပဳတ္၍ ႀကိတ္ေခ်ထားၿပီးသား အာလူးမ်ားကိုလည္း ဝယ္ႏိုင္သည္။  
သူသည္ ကဲြျပားျခားနားေသာ အာလူးပံုစံမ်ား၏ တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းမ်ားကို  
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာအခါတြင္ အာလူးအလြတ္မ်ားကို တစ္ကီလိုလွ်င္ $ ၁.၈၀  
ေပးဝယ္ျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ဂ်က္သည္  
ထမင္းခ်က္ေကာင္းသူမို႔ ၎ကိုမည္ကဲ့သို႔ စီမံခ်က္ျပဳတ္မည္ကို  
ေနာက္မွဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။ 

အြန္လိုင္းအရ ေဈးဝယ္ရာတြင္ ေငြေခၽြတာရန္  အြန္လိုင္းအရ ေဈးဝယ္ရာတြင္ ေငြေခၽြတာရန္  
တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းမ်ားကို သံုးပါ။တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းမ်ားကို သံုးပါ။
အြန္လိုင္း ကုန္စံုေရာင္းသူအခိ်ဳ႕ထံမွ သင္ေဈးဝယ္သည့္အခါတြင္လည္း  
ကုန္မိ်ဳးစံုဆိုင္ႀကီးမ်ားတြင္ ေဈးဝယ္သကဲ့သို႔ပင္ တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းမ်ားကို  
စစ္ေဆးႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္နိုင္သည္။ ေအာက္ပါဥပမာကို ၾကည့္ပါ။

ဥပမာ။ ဆန္ကို အြန္လိုင္း ဝယ္ျခင္းဥပမာ။ ဆန္ကို အြန္လိုင္း ဝယ္ျခင္း

COVID-19 ကပ္ေရာဂါျဖစ္ေနခိုက္ ဂိ်န္းသည္ သူမ၏ ကုန္စံုကို အြန္လိုင္း  
ဝယ္ရန္ ပို၍ႏွစ္သက္သည္။ ဆန္ဝယ္ရာ၌ ဂိ်န္းသည္ ႐ွာေဖြရယူမႈ၏ ရလဒ္ကို  
အနိမ့္ဆံုး တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းအရ စီသည္။ သူမသည္ ၁၀၀ ဂရမ္လွ်င္ ၁၄ ဆင့္  
ေပးရေသာ ဆန္ကို ႐ွာေတြ႕ကာ ၎မွာ ေရာင္းသူထံမွ ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ  
အေကာင္းဆံုးေဈးႏႈန္းျဖစ္သည္ကို သိ႐ိွရေလသည္။ ဂိ်န္း  
ဝယ္ေလ့႐ိွေသာဆန္ဆိုလွ်င္ ၁၀၀ ဂရမ္လွ်င္ ၄၇ ဆင့္ ေပးရသည္၊ သို႔ျဖစ္၍  
တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူမသည္ ၁  
ကီလိုဂရမ္ဆန္အိတ္အေပၚ $ ၃.၃၀ သက္သာသြားသည္။

ဥပမာ။ နံနက္စာ ေကာက္ႏံွစားဖြယ္ ဝယ္ျခင္းဥပမာ။ နံနက္စာ ေကာက္ႏံွစားဖြယ္ ဝယ္ျခင္း

ေက့တ္၏ သူငယ္ခ်င္းက ေက့တ္အေနႏွင့္ မိမိအႀကိဳက္ဆံုး အမွတ္တံဆိပ္ပါ  
နံနက္စာ ေကာက္ႏွံစားဖြယ္ အထုပ္အ႐ြယ္အစားမိ်ဳးစံု၏ တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းကို  
ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ေငြေခၽြတာႏိုင္မည္ဟု ေျပာသည္။ 

ေက့တ္သည္ ေကာက္ႏွံစားဖြယ္ဘူးထုပ္ကို ဝယ္ေလ့႐ိွသည္။ သူမသည္  
တစ္ကိုယ္တည္းေနသျဖင့္ အပတ္စဥ္ ေဈးဝယ္သည့္အခါ၌ (၄၂၀ ဂရမ္)  
ဘူးအေသးကို ဝယ္ေလ႔႐ိွသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎မွာ  
ေဈးအခိ်ဳဆံုးျဖစ္ေသာၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာ  
ေဈးဝယ္နည္းမွာ အေကာင္းဆံုးမဟုတ္ဘဲ တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းကို အသံုးျပဳရန္  
သူမ ယခုသိၿပီျဖစ္သည္။ ေသးငယ္ေသာ အထုပ္အ႐ြယ္အစားမ်ားက  
မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဈးအႀကီးဆံုး တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္း႐ိွသည္။

ေက့တ္သည္ ယခုအခါတြင္ ဘူးအေသးႏွင့္ (၁.၄ ကီလိုဂရမ္) ဘူးအႀကီး၏  
တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေတာ့သည္။ ဘူးအေသး၏  
တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းမွာ ၁၀၀ ဂရမ္လွ်င္ $ ၁.၂၆ ႐ိွၿပီး ဘူးအႀကီး၏  
တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းမွာ ၁၀၀ ဂရမ္လွ်င္ ၇၁ ဆင့္ ႐ိွသည္။ 

ေက့တ္သည္ ပိုႀကီးေသာဘူးကို ဝယ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎သည္  
၃ ႀကိမ္ထက္ပို၍ အတူတူ ၾကာၾကာခံႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သူမသည္ တစ္ပတ္လွ်င္  
$ ၂.၃၁ (တစ္ဘူးလံုးအတြက္ $ ၇.၇၀) သက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။

အဆင္ေျပမႈ၏ တန္ဖိုးအဆင္ေျပမႈ၏ တန္ဖိုး
သင္အခိ်န္ကုန္သက္သာေစရန္ အသင့္ျပင္ထားၿပီးသား အစားအစာမ်ားစြာကို  
ဝယ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ပိုမိုအဆင္ေျပေစျခင္းက သင္ကိုယ္တိုင္  
ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းထက္ ေငြပိုေျမာက္ျမားစြာ ကုန္က်သြားေစႏိုင္သည္။  
သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေငြကို အေခၽြတာဆံုးသံုးစဲြရန္ သင္ဝယ္လိုေသာ  
ကုန္မိ်ဳးစံုအားလံုးကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရာတြင္ တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းမ်ားက  
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ ေအာက္ပါဥပမာကို ၾကည့္ပါ။

ေအာက္ပါတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေငြေခၽြတာရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေငြေခၽြတာရန္ 
တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းမ်ားကို သံုးပါ။တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းမ်ားကို သံုးပါ။
	�   ကဲြျပားျခားနားေသာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား

	�   အထူးႏွင့္ ပံုမွန္ ေဈးႏႈန္းမ်ား

	�   ထုပ္ၿပီးသားႏွင့္ အလြတ္၊ ဥပမာ ဟင္းႏုႏြယ္႐ြက္

	�   ကဲြျပားျခားနားေသာ အထုပ္အ႐ြယ္အစားမ်ားႏွင့္ ထုပ္ပိုးထားသည့္ ပံုစံမ်ား

	�   လတ္ဆတ္ေသာ၊ ေအးခဲထားေသာ၊ အေျခာက္ခံထားေသာ သို႔မဟုတ္  
စည္သြတ္ထားေသာ အရာမ်ား၊ ဥပမာ ပဲ

	�   အလားတူႏွင့္ အစားထုိး ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဥပမာ ဆန္အမိ်ဳးအစားမ်ား

	�   ကဲြျပားျခားနားေသာ အဆင္ေျပေစရာ ပံုစံမ်ား၊ ဥပမာ အတံုး/သံုးေျမႇာင့္/ 
အလႊာ/အေတာင့္ ပံုစံ သို႔မဟုတ္ ျခစ္ထားေသာ သို႔မဟုတ္  
တံုးတစ္ထားေသာ ပံုစံ ဒိန္ခဲ

	�   အြန္လိုင္း စတိုးဆိုင္မ်ားအပါအဝင္ ကုန္စံု လက္လီအေရာင္းဆိုင္ အမိ်ဳးမိ်ဳး

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္  ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္  
မည္သည့္ေနရာမွ ရႏိုင္မည္နည္း။မည္သည့္ေနရာမွ ရႏိုင္မည္နည္း။

တစ္ခုက်ေဈးႏႈန္းႏွင့္ ၎က သင့္အား ေငြေခၽြတာရန္  
အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ပံုျဖင့္ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္  
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္  
www.accc.gov.au/consumers/groceries/grocery-unit-prices  
တြင္ ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။

စားသံုးသူအေနျဖင့္ သင္၏ အျခားရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ  
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို www.accc.gov.au/consumers  
တြင္ ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။
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